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کتاب پیدایش
معرفی کتاب
ّ

كتاب پیدایش شرح �آفرینش جهان ،خلقت انسان� ،آغاز گناه و رنج
و درد در جهان و نیز گفتوگوی خدا با �آدمیان است .كتاب پیدایش
دارای دو بخش عمده است:
 -1فصلهای � 11-1آفرینش جهان و تاریخ نژادهای اولیٔه انسان ،داستان
زندگی �آدم و حوا ،قائن ،نوح و توفان و ُبرج بابل.
 -2فصلهای  50-12تاریخ �آباء و اجداد اولیٔه قوماسرائیل .ابتدای �آنها
حضرت ابراهیم است كه بهخاطر ایمان برجسته و اطاعت از خدا بسیار
مشهور و معظم است .سپس داستان زندگی پسرش اسحاق و نوهاش یعقوب
است كه بعدها «اسرائیل» نامیده شد و دوازده پسر او كه بنیانگذاران دوازده
طایفٔه اسرائیل بودند .سپس تو ّجه خاص به یوسف پسر كوچک یعقوب دارد
و حوادثی كه سبب شد یعقوب و تمام خانوادهاش به مصر كوچ كنند.
كتاب پیدایش ضمن اینكه دربارٔه زندگی مردم سخن میگوید ،اولین
شرح کارهای خدا نیز هست .در ابتدا بیان میکند كه خدا چگونه جهان
را �آفرید و در پایان شرح وعدٔه خداست ،مبنی بر اینكه او به مردم تو ّجه
دارد و از �آنها حمایت و پشتیبانی میكند .شخص ّیت اولیٔه كتاب ،خود
خداست .او كسانی را كه كارهای خلاف میکنند داوری و مجازات
میکند و كس���انی را كه اوامر او را انجام میدهند راهنمایی و كمک
مینماید و وقایع تاریخ �آنها را رهبری میكند .این كتاب داستان ایمان
مردم و عكسالعمل خدا برای زنده نگاهداشتن �آن ایمان میباشد.
تقسیمبندی كتاب

آفرینش جهان و انسان 25:2-1:1
آغاز گناه و رنج و درد 24-1:3
از آدم تا نوح 32:5-1:4
نوح و توفان 32:10-1:6
بُرج بابل 9-1:11
از سام تا ابراهیم 32-10:11
پدران قوم ،ابراهیم ،اسحاق ،یعقوب 29:35-1:12
نسل عیسو 43-1:36
یوسف و برادرانش 28:45-1:37
بنیاسرائیل در مصر 26:50-1:46
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1

آفرینشجهان

در ابتدا ،خدا �آسمانها و زمین را �آفرید2 .زمی ن خالی و
ب بود و تاریكی �آ ن را پوشانده
بدونشكلبود .همهجا �آ 
ت میك���رد3 .خدا فرمود:
بود و روحخدا بر روی �آبها حرك 
«روشنایی بشود» و روشنایی شد4 .خدا از دید ن روشنایی خشنود
شد و روشنایی را از تاریكی جدا كرد5 .خدا روشنایی را روز و
ب گذشت و صبحفرا رسید،
تاریكی را شبنا م گذاشت .ش 
اینبود روز اول.
6خدا فرمود« :فلکیس���اخته شود تا �آبها را از یكدیگر جدا
ت و �آبهای زیر فلکرا از �آبهای بالای
كند» 7خدا فلکرا ساخ 
ب گذشت و
فلکجدا كرد8 .خدا فلک را �آسماننامید .ش 
صبحفرا رسید ،ای ن بود روز دوم.
9خدا فرمود�« :آبهای زیر �آس���مان در یکجا جمع ش���وند تا
خش���كی ظاهر گردد» و چنانش���د10 .خدا خشكی را زمین
نامید و �آبها را كهدر یکجا جمعبودند دریا نام گذاش���ت.
خدا از دیدن �آنچهانجام شدهبود ،خشنود شد11 .سپس خدا
فرمود« :زمینهمهنوع گیاه برویاند ،گیاهانی كهدانه بیاورند
و گیاهانی كه میوه بیاورند» و چنی ن شد12 .پسزمینهمهنوع
گیاهرویانید و خدا از دیدن�آنچه انجامشدهبود ،خشنود شد.
13شب گذشتو صبحفرا رسید ،ای ن بود روز سوم.
14بعد از �آ ن خدا فرمود« :اجرا م نورانی در �آس���مان بهوجود
�آیند تا روز را از ش���ب جدا كنند و روزها ،سالها و فصلها را
نشا ن دهند�15 .آنها در �آس���ما ن بدرخشند تا بر زمینروشنایی
دهند» و چنینشد16 .پساز �آن ،خدا دو جرم نورانی بزرگ
ساخت ،یكی خورشید برای سلطنت در روز و یكی ماهبرای
ت در شب .همچنینستارگا ن را ساخت�17 .آنها را در
سلطن 
�آسمانقرار داد تا بر زمین روش���نایی دهند 18و بر روز و شب
سلطنت نمایند و روش���نایی را از تاریكی جدا كنند .خدا ،از
ب گذشتو صب ح فرا
دید ن �آنچهشده بود ،خشنود شد19 .ش 
رسید ،اینبود روز چهارم.
20پساز �آن خدا فرمود�« :آبها از انوا ع جانورانو �آسماناز
گ دریایی
انواع پرندگان  ُپر شوند» 21پس ،خدا جانداران بزر 
و همٔه جانورانی كهدر �آبزندگ���ی میكنند و تمامپرندگان
�آسما ن را �آفرید .خدا از دید ن �آنچهكردهبود ،خشنود شد 22و
ت داد و فرمود تا بارور شوند و دریا را ُپر سازند
همٔه �آنها را برك 
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و بهپرندگا ن فرمود« :بارورو كثیر شوید23 ».شبگذشت و
صبحفرا رسید ،اینبود روز پنجم.
24بعد از �آن ،خدا فرمود« :زمینهمه نوع حیوانات به وجود
�آورد ،اهلی و وحشی ،بزرگ و كوچک» و چنینشد25 .پس
خدا ،همٔه �آنها را س���اختو از دیدن�آنچه انجام ش���ده بود،
خشنود شد.
26پساز �آن خدا فرمود« :اینک انس���ان را بس���ازیم .ایشان
مثل ما و ش���بیه ما باش���ند و بر ماهیا ن دریا و پرندگان�آسمان
گ و كوچک و بر تمام
و همٔه حیوانات اهلی و وحش���ی ،بزر 
ت كنند27 ».پسخدا انسانرا شبیه خود �آفرید.
زمین حكوم 
ایشانرا زن و مر د �آفرید�28 .آنها را بركتداد و فرمود« :بارور
و كثیر ش���وید .نسل ش���ما در تمام زمینزندگی كند و �آن را
ط خود در�آورد .م ن شما را بر ماهیا ن و پرندگانو
تحت تسلّ 
تمام حیواناتوحشی میگمارم29 .هر نوعگیاهی كه غلا ّت
و دانه بیاورد و هر نو ع گیاهی كه میوهبیاورد برای شما �آماده
كردهامتا بخورید30 .ا ّما هر نوععلفس���بز را برای خوراک
ت و پرندگا ن �آمادهكردهام» و چنینشد31 .خدا از
تمامحیوانا 
دیدنتمام كارهای ی كه انجام شده بود ،بسیار خشنود گشت.
شب گذشت و صبحفرا رسید .ای ن بود روز ششم.
بهاین ترتیبتمام �آس���مانها و زمین تما م گردید2 .در
روز هفتم خدا كار �آفرینش را تمام كرد و از �آندست
كش���ید3 .او ،روز هفتمرا مبارک خوان���د و �آ ن را برای خود
ش را تما م كرد و از �آن
اختصاصداد ،زیرا در �آ ن روز كار �آفرین 
دست كشید4 .ای ن چگونگی �آفرینش �آسمانها و زمین است.
وقتی خداوند �آس���مانها و زمی���ن را س���اخت5 ،هیچگیاهیا
ف سبزی در روی زمیننبود زیرا خداوند هنوز بارانبر زمین
عل 
نبارانیدهبود و كسی نبود كه در زمینزراعتكند6 .ا ّما �آب
از زیر زمینبالا می�آمد و زمین را سیراب میكرد.

2

آفرینش آدم

7پس از �آنخداوند مقداری خاکاز زمین برداشت و از �آن
�آدم را ساخت و در بینی او روححیات دمید و او یک موجود
زنده گردید.
باغعدن

8خداوند باغی در عدن كه در طرفمش���رقاست درست
كرد و �آدم را كهساخته بود در �آنجا گذاشت9 .خداوند همه
4
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نوع درختانزیبا و میوهدار در �آن باغرویانید و درختحیات
ت ش���ناخت خوبو بد را در وسطباغ قرار
و همچنی ن درخ 
داد.
10رودخانهای از عدن میگذشت و باغرا سیراب میكرد و
از �آنجا به چهار نهر تقس���یم میشد11 .نهر اول ،فیشون است
که س���رزمین حویله را دور میزند12 .در اینس���رزمینطلای
خالصو عطر گرانقیمتو س���نگ عقیقوجود دارد13 .نهر
د ّوم ،جیحون اس���ت که سرزمینكوش را دور میزند14 .نهر
س���وم دجله است که از شرق �آش���ور میگذرد و نهر چهارم،
فرات است.
ت تا در �آنزراعت
س خداوند �آدمرا در با غ عد ن گذاش 
15سپ 
كند و �آنرا نگهداری نماید16 .خداوند به�آدم فرمود« :اجازه
داری از میؤه تمامدرختانباغ بخ���وری17 .ا ّما هرگز از میؤه
ت ش���ناخت خوب و بد نخور زیرا اگر از �آنبخوری در
درخ 
هما ن روز خواهی مرد».
آفرینشزن

18خداوند خدا فرمود« :خوبنیس���تكه �آد م تنها زندگی
كند .بهتر اس���تیکهمد ِم مناسب برای او بس���ازمتا او را
كمکكن���د19 ».پسخداوند ،تمام حیوانات و پرندگان را از
خاکزمی ن ساختو نزد �آد م �آورد تا ببیند �آد م چهنامی بر �آنها
خواهد گذاشت و هر نامی كه �آدم بر �آنها گذاشت ،همان نام
�آنها شد20 .بنابراین�آد م تمامپرندگانو حیواناترا نامگذاری
كرد ،ولی هیچیکاز �آنها همدممناس���بی ب���رای �آد م نبود كه
بتواند او را كمک كند.
21پسخداون���د� ،آدمرا بهخوابعمیقی فرو برد و وقتی او
در خواب بود یكی از دندههایش را برداشتو جای �آن را به
هم پیوست22 .سپساز �آ ن دندهزنرا ساختو او را نزد �آدم
�آورد�23 .آدم گفت:
«اینمانند خود مناست.
استخوانی از استخوانهایم و قسمتی از بدنم.
ناماو نساء است ،زیرا از انسانگرفته شد».
24بههمیندلیل مرد پدر و مادر خود را ترک میكند و با زن
خود زندگی میكند و هر دو یک تن میشوند.
�25آدم و زن���ش ه���ر دو برهن���ه بودن���د و ای��� ن را ش���رم�آور
نمیدانستند.
5
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3

نافرمانی انسان

مار كه از تمام حیواناتی كه خداوند ساخته بود حیلهگرتر
بود ،از ز ن پرسید�« :آیا واقعاً خدا بهشما گفته است
کهاز هیچیک از میوههای درختهایباغنخورید؟»
2ز ن جوابداد« :ما اجازهداری م از میؤه تمام درختهایباغ
بخوریم 3بهغیراز میؤه درختی كه در وس���طباغاست .خدا
بهما گفته اس���ت کهاز میؤه �آندرختنخورید و حتّی �آن را
لمس نكنید مبادا بمیرید».
4مار جواب داد« :ایندرس���تنیست .شما نخواهید مرد.
5خدا اینرا گفتزیرا میداند وقتی از �آنبخورید ش���ما هم
مث ل او خواهید ش���د و خواهید دانس���ت چه چیز خوب و چه
چیز بد است».
6زن نگاهكرد و دید �آندرخت بسیار زیبا و میؤه �آن برای
خوردنخوباس���ت .همچنین فكر كرد چقدر خوب است
كه دانا بش���ود .بنابرای���ن از میؤه �آن درخ���ت كند و خورد.
همچنین به ش���وهر خود نیز داد و او هم خ���ورد7 .همینكه
�آنرا خوردند به �آنها دانش���ی داده ش���د و فهمیدند كهبرهنه
هس���تند .پسبرگهای درخت انجیر را به همدوختهخود را
با �آ ن پوش���اندند.
8عصر �آ ن روز شنیدند خداوند در باغ راهمیرود .پسخود
ت درختان پنها ن كردند9 .ا ّما خداوند �آدم را صدا كرد و
را پش 
فرمود« :كجا هستی؟» �10آدم جوابداد« :چونصدای تو را
در باغشنید م ترسیدم و پنها ن شد م زیرا برهنههستم».
11خدا پرسید« :چهكسی بهتو گفتبرهنههستی؟ �آیا از میؤه
درختی كهبه تو گفت م نباید از �آ ن بخوری خوردی؟»
�12آدم گفت« :اینزنی كهتو اینجا نزد م ن گذاشتی �آن میوه
را به منداد و منخوردم».
13خداوند از زنپرسید« :چرا اینكار را كردی؟» ز ن جواب
داد« :مار مرا فریب داد كه از �آنخوردم».
داوری خدا

14سپسخداوند بهمار فرمود« :چو ن اینكار را كردی از همٔه
ت راه خواهی رفتو در
ت ملعونتر هستی .بر روی شكم 
حیوانا 
ک خواهی خورد15 .در بینتو و ز ن كینه
ت عمرتخا 
تمام م ّد 
میگذارم .نسلاو و نسلتو همیشهدشمنهم خواهند بود.
او سر تو را خواهد كوبید و تو پاشنٔه او را خواهی گزید».
6
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16و به زنفرمود« :درد و زحمتتو را در ایّامحاملگی و در
ت زاییدن بسیار زیاد میكنم .اشتیاق تو به شوهرتخواهد
وق 
بود و او بر تو تسلّط خواهد داشت».
ف زنت گوشدادی و میوهای
17و به �آدمفرمود« :تو به حر 
را كه بهتو گفتهبودمنخوری ،خوردی .بهخاطر اینكار ،زمین
لعنت شد و تو باید در تمام مدّتزندگی با سختی كار كنی
تا از زمینخوراک به دس���تبیاوری18 .زمینخار و علفهای
هرزه خواهد رویانید و تو گیاهانصحرا را خواهی خورد19 .با
ت خواهی �آورد تا
ت و عر ق پیشانی از زمی ن خوراکبهدس 
زحم 
ک بازگردی ،خاكی كه از �آن به وجود �آمدی.
روزی كهبه خا 
تو از خاکهستی و دوباره خاک خواهی شد».
�20آدم اس��� م زن خود را حوا گذاش���تچ���ون او مادر تمام
انسانهاس���ت21 .خداوند از پوست حیواناتبرای �آدم و زنش
لباسته ّیه كرد و به�آنها پوشانید.
اخراج آدم و حوا از باغ عدن

س خداوند فرمود« :حال �آدم مثلما شده و میداند چهچیز
22پ 
ت حیات نیز بخورد و
ب و چهچیز بد است .مبادا از درخ 
خو 
برای همیشهزنده بماند23 ».بنابراینخداوند او را از با غ عدن
بیرو ن كرد تا در روی زمین كه از �آن به وجود �آمدهبود به كار
زراعتمشغولش���ود24 .خداوند� ،آدم را از باغعدن بیرون
كرد وفرشتگان نگهبانی* در طرف شرقباغ عدن گذاشت
و شمشیر �آتشینی كهبههرطرف میچرخید در �آنجا قرار داد
تا كسی نتواند بهدرختزندگانی نزدیکشود.

4

قائنو هابیل

پساز �آن �آدمبا زنشحوا همخوابشد و او �آبستن
شده پسری زایید .حوا گفت« :خداوند پسری به من
بخشیدهاست ».بنابرایناس���ماو را قائن گذاشت2 .حوا بار
دیگر �آبستن شد و پس���ری زایید و اسماو را هابیل گذاشت.
هابی ل چوپا ن و قائنكشاورز شد3 .پس از مدّتی قائن مقداری
از محصول خود را بهعنوان هدیهنزد خدا �آورد4 .هابیل هم
اولینبرٔه گلّٔه خود را �آورد و قربانی كرد و بهترینقسمت�آنرا
بهعنوا ن هدیه به خدا تقدیمنمود .خداوند از هابی ل و هدیٔه او
خشنود گشت5 ،ا ّما قائ ن و هدیٔه او را قبو ل نكرد .قائ ن از این
* واژۀ استفاده شده در عبری «کروبیان» میباشد.
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بابتخشمگینشد و سر خود را بهزیر انداخت6 .خداوند به
قائ ن فرمود« :چرا خشمگینشدی و سر خود را بهزیر انداختی؟
ب بود ،قربانی تو قبو ل میشد .ولی اگر خوب
7اگر رفتار تو خو 
نباش���د ،گناه نزدیک در ،در كمین توست و میخواهد بر تو
مسلّط گردد .ا ّما تو باید او را مغلوب كنی».
8بعد ،قائ���نبهبرادرش هابیلگفت« :بی���ا با هم به مزرعه
ش حمله كرد و
برویم ».وقتی در مزرعهبودن���د ،قائنبهبرادر 
او را كشت.
9خداوند از قائ ن پرسید« :برادرتهابی ل كجاست؟» او جواب
داد« :نمیدانم .مگر مننگهبان برادرم هستم؟»
10خداوند فرمود« :چهكار ك���ردهای؟ خو ن برادرت از زمین
برای انتقا م نزد م ن فریاد میكند11 .ال� آ ن در روی زمین ،ملعون
ش���دهای و زمین دهانخ���ود را باز كرده تا خ���و ن برادرت را
كه تو ریختی ،بنوش���د12 .وقتی زراعتكنی ،زمیندیگر برای
تو محصولنخواهد �آورد و تو در روی زمی ن پریش���ان و �آواره
خواهی بود».
ت م ن بیشتر از �آن است
13قائ ن بهخداوند عرضكرد« :مجازا 
که بتوانم �آن را تح ّملكنم14 .تو مرا از كار زمینو از حضور
خود بیرو ن كردهای .مندر جها ن �آوارهو بیخانمانخواه م بود
و هركه مرا پیدا كند ،مرا خواهد كشت15 ».خداوند فرمود:
ت برابر از او انتقام گرفتهخواهد
«نه ،اگر كسی تو را بكشد ،هف 
ت تا هركه او را ببیند،
س خداوند نشانهای بر قائ ن گذاش 
شد» پ 
او را نكشد16 .قائناز حضور خداوند رفتو در سرزمینی به
نامسرگردان كهدر شرق عد ن است ،ساكنشد.
ن قائن
فرزندا 

17قائ���نو زنش دارای پس���ری ش���دند و اس���ماو را خنو 
خ
گذاشتند .قائن شهری بنا كرد و �آن را به نام پسرش ،خنوخ،
خ صاحبپسری شد و اسماو را عیراد
نامگذاری كرد18 .خنو 
گذاش���ت .عیراد ،پدر محویائیلبود .محویائیل دارای پسری
شد كه اس م او را متوشائی ل گذاشت .متوشائیلپدر لمک بود.
19لمک دو زن داشت به نام عاده و ظلّه20 .عاده ،یابال را به
دنیا �آورد و یابالج ّد چادرنش���ینانو گلّهداران بود21 .برادر او
یوبال ،ج ّد نوازندگان چن���گو نی بود22 .ظلّه ،توبل قائن را
ب برنزی و �آهنی بود و خواهر
زایید كه سازندٔه هر نوع اس���با 
توب ل قائن ،نعمهبود.
8
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23لمک به زنان خود گفت:
«به حرفهای من گوشكنید.
م ن مرد جوانی را كهبهمن حمله كرده بود ،كشتم.
ت برابر از او
 24اگر قرار است کسیکه قائن را بكشد ،هف 
انتقام گرفتهشود،
پسکسیکهمرا بكشد ،هفتاد و هفتمرتبه از او انتقام
گرفتهخواهد شد».
شیث و انوش

�25آدم و زنش صاحب پسر دیگری شدند� .آد م گفت« :خدا
به جای هابیل ،پس���ری به من داده اس���ت ».پس اس���ماو را
ث گذاشت26 .شیث دارای پسری شد كه اسم او را انوش
شی 
گذاش���ت .و از این موقع بود كه مرد م پرستشنامخداوند را
�آغاز كردند.

5

فرزندان آدم

(اول تواریخ )4-1:1

اس���امی فرزندان�آد م از اینقرار اس���ت.وقتی خدا،
انسا ن را خلق كرد ،ایشا ن را شبیهخود �آفرید2 .ایشان
را زن و مرد�آفرید .و �آنان را بركتداد و اس���م �آنها را انسان
گذاشت3 .وقتی �آد م صد و سی سالهشد صاحبپسری شد
كهشكل خودشبود .اسم او را شیثگذاشت4 .بعد از �آن
�آدمهشتصد سا ل دیگر زندگی كرد و دارای پسران و دختران
دیگری شد5 .او در نهصد و سی سالگی مرد.
ش به دنیا �آمد7 .بعد
ش انو 
ث صد و پن ج سالهبود ،پسر 
6وقتی شی 
از �آ ن هشتصد و هفتسا ل دیگر زندگی كرد و دارای پسرانو
دخترا ن دیگر شد8 .او در نهصد و دوازده سالگی مرد.
9وقتی انوشنود ساله شد ،پسرش قینانبهدنیا �آمد10 .بعد
از �آنهشتصد و پانزدهسالدیگر زندگی كرد و دارای پسران
و دختراندیگر شد11 .او در نهصد و پنجسالگی مرد.
12قینان ،هفتاد ساله بود كهپسرشمهللئیل به دنیا �آمد13 .بعد
از �آ ن هشتصد و چه ل سا ل دیگر زندگی كرد و دارای پسرانو
دخترا ن دیگر شد14 .او در نهصد و ده سالگی مرد.
15مهللئیل ،شصتو پنج س���اله بود كه پسرش یارد به دنیا
�آمد16 .بعد از �آن هش���تصد و سی س���ا ل دیگر زندگی كرد و
دارای پسرا ن و دخترا ن دیگر ش���د17 .او در هشتصد و نود و
پنجسالگی مرد.
9
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ت و دو سالهبود كه پسرشخنوخ به
18یارد ،صد و ش���ص 
دنیا �آمد19 .بعد از �آ ن هشتصد سا ل دیگر زندگی كرد و دارای
پس���رانو دختراندیگر ش���د20 .او در نهصد و شصت و دو
سالگی مرد.
ت و پنجسالهبود كهپسرشمتوشالح به دنیا
21خنوخ ،شص 
�آمد22 .بعد از �آن ،خنوخ س���یصد س���الدیگر زندگی كرد و
همیشه رابطٔه نزدیكی با خدا داشت .او دارای پسرانو دختران
دیگر شد24-23 ،و تا سیصد و شصتو پن ج سالگی درحالیکه
رابطٔهنزدیكی با خدا داشت ،زندگی كرد و بعد از �آنناپدید
شد ،چونخدا او را برد.
ش لمک
ت ساله بود كهپسر 
25متوشالح ،صد و هشتاد و هف 
به دنیا �آمد26 .بعد از �آن هفتصد و هش���تاد و دو س���ال دیگر
زندگی كرد و دارای پسرانو دخترا ن دیگر شد27 .او در نهصد
و شصت و نهسالگی مرد.
28لمک ،صد و هش���تاد و دو س���اله بود كهپسری برای او
به دنیا �آمد29 .لمک گفت« :اینپس���ر ،ما را از س���ختی كار
زراعتدر روی زمینی ك���ه خداوند �آن را لعن���تكرده� ،آرام
خواهد ساخت ».بنابراین ،اسماو را نوحگذاشت30 .لمک
بعد از �آنپانصد و نود و پنجسالدیگر زندگی كرد و دارای
پسران و دختراندیگر ش���د31 .او در س ن هفتصد و هفتاد و
هفت سالگی مرد.
32بعد از �آنکه نوحپانصد ساله شد ،صاحب سه پسر گردید،
به نامهای سام ،حا م و یافث.

6

شرارت انسان

وقتی تعداد �آدمیاندر روی زمینزیاد شد و دخترا ن
متولّد شدند2 ،پسرانخدا ،دیدند كهدختران �آدمیان
چقدر زیبا هس���تند .پس هر كدام را كه دوس���تداشتند ،به
همس���ری خود گرفتند3 .پس خداوند فرمود« :روح منبرای
همیشه در انسانفانی ،باقی نخواهد ماند .از اینبهبعد ،طول
ت سال خواهد بود4 ».در �آنروزها و
عمر او یک صد و بیس 
بعد از �آن ،مردانقوی هیكلی از نسل دختران �آدمیانو پسران
خدا به وجود �آمدند كهدلاوران بزرگ و مش���هوری در زمان
قدیم شدند.
5وقتی خداوند دید كه چگونهتمام مردمروی زمین ،شریر
ش���دهاند و تمام افكار �آنها فكرهای گناه�آلود است6 ،از اینكه
10
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انسان را �آفریدهو در روی زمین گذاشته بود ،مت�أسفو بسیار
غمگی ن شد7 .پسفرمود« :مناینمردم و چارپایانو خزندگان
و پرندگانی را كه �آفریدهام،نابود خواه م كرد .زیرا از اینکه�آنها
را �آفریدهام ،مت�أسفهستم8 ».ا ّما خداوند از نوحراضی بود.
نوح

10-9داستا ن زندگی نوحاز اینقرار بود :نوحسهپسر داشتبه
نامهای سام ،حام و یافث .او در زما ن خود مردی عاد ل و پرهیزكار
بود و همیشهبا خدا ارتباطداشت11 .ا ّما تمام مردم در حضور خدا
گناهكار بودند و ظل م و ست م همهجا را ُپر كرده بود12 .خدا دید
ش گرفتهاند.
كه مردم زمی ن فاسد شدهاند و همه راه فساد پی 
13خدا بهنوحفرمود« :تصمیم گرفتهامبشر را از بینببرم.
چونظلمو فساد �آنها دنیا را ُپر كردهاست ،بنابراینمنایشان
را همراه با زمی ن نابود خواهم كرد.
«14تو برای خودتیکكشتی از چوبدرختسرو بساز كه
چندین اتاقداشتهباشد .داخل و خارج �آ ن را با قیر بپوشان.
�15آنرا اینطور بساز :درازای �آنصد و پنجاهمتر ،پهنای �آن
بیستو پن ج متر و ارتفاع �آنپانزدهمتر16 .پنجرهای همنزدیک
سقفدر حدود نیممتر بساز و در كش���تی را در كنار �آن قرار
بده .كشتی را طوری بساز كهدارای سهطبقهباشد.
«17منتوفان و بارانش���دید بر زمینخواهمفرستاد تا همٔه
جاندارانهلاک گردند و هرچهبر روی زمیناس���تبمیرد.
ت و همسرتو
18ا ّما با تو پیمانمیبندم .تو به اتّفاقپس���ران 
عروسهایتبهكشتی داخلمیشوی20-19 .از تمامحیوانات
یعنی پرندگان ،چارپای���انو خزندگانیکجفتنر و ماده با
خودتبه كش���تی ببر تا �آنها را زندهنگاهداری21 .از هر نوع
ح هرچهخدا
ت و برای �آنها با خود بردار22 ».نو 
غذا برای خود 
بهاو دستور دادهبود ،انجامداد.

7

توفان

خداوند بهنوحفرم���ود« :تو با تماماهل خانهات به
كشتی داخ ل شو .زیرا در اینزما ن فقطتو در حضور
من پرهیزكار هستی2 .از تما م چارپایا ن پاکاز هر كدامهفت
نر و هفتمادهو از چارپایانناپاک از هر كدا م یکنر و یک
ت ماده
ماده 3و از پرندگان�آسماننیز از هركدام هفتنر و هف 
با خودت بردار تا از هر كدام نس���لی روی زمین باقی بماند.
4زیرا م ن هفتروز دیگر مدّتچهلشبانهروز بارانمیباران م و
11
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هر جانداری را كه �آفریدها م از روی زمیننابود میكنم5 ».نوح
هرچه خداوند بهاو دستور دادهبود ،انجامداد.
6وقتی توفان�آمد ،نوح شش���صد س���الهبود7 .او با زنشو
پس���رهایشو عروسهایشبهداخلكش���تی رفتند تا از توفان
رهایی یابند8 .همانطور كه خدا بهنوحدس���تور داده بود ،از
ک جفت
ک و ناپاکو پرندگا ن و خزندگا ن ی 
تما م چارپایانپا 
نر و ماده9 ،با نوحبهداخ ل كشتی رفتند10 .پساز هفتروز،
�آب روی زمینرا گرفت.
11در ششصدمی ن سالزندگی نو ح در روز هفده م از ماهدوم،
تمامچشمههای عظی م در زیر زمینشكافتهشد و همٔه روزنههای
�آسمانباز شد 12و مدّتچهلشبانهروز باران میبارید13 .در
همانروز ،همانطور كهخدا دستور دادهبود ،نوحو پسرانش
س���ام ،حا م و یافث و همس���ر نوح و عروسهای���ش 14و انواع
حیواناتیعنی چارپایا ن و خزندگانو پرندگانو مرغا ن و همٔه
بالداران16-15 ،دو به دو نر و ماده با نوحداخل كشتی شدند
و خداوند در كشتی را پشتسر ایشانبست.
17مدّتچهلروز بارانمانند س���یلبر روی زمینمیبارید
و �آبزیادتر میش���د به طوری كه كشتی از زمینبلند شد.
�18آببه قدری زیاد ش���د كهكشتی بر روی �آب به حركت
�آم���د�19 .آب از روی زمین بالا می�آمد و زور�آورتر میش���د تا
اینك���ه�آبتم���ام كوههای بلن���د را پوش���انید20 .و بهاندازٔه
هف���ت مت���ر از كوهها بالات���ر رفتو همه چیز را پوش���انید.
21هر جنبندهای كه در روی زمین حركت میكرد یعنی تمام
پرندگان ،چارپایان و خزندگانو تمام مردم ،همهمردند22 .هر
جانداری كهدر روی زمین بود مرد23 .خدا هر موجودی را
كه در روی زمین بود یعنی انس���ان ،چارپایان و خزندگان و
پرندگان �آس���مان ،همه را نابود كرد .فقط نوح با هرچه در
كش���تی با او بود باقی مان���د�24 .آب صد و پنجاهروز روی
زمین را پوش���اندهبود.

8

آرامشبعد از توفان

خدا نوح و تمام حیواناتی را كه با او در كشتی بودند
فراموشنكردهبود .پسبادی بر روی زمینفرس���تاد
و �آبرفتهرفتهپایین میرفت2 .چش���مههای عظی م زیرزمینو
ب از
ب مرت 
روزنههای �آسمانبستهشد و دیگر باراننبارید�3 .آ 
روی زمین َكم میشد و بعد از صد و پنجاه روز فرو نشست.
12
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4در روز هفدهم ماه هفتم كش���تی ب���ر روی كوههای �آرارات
نشست�5 .آبتا ماه دهمرفتهرفته كممیشد تا اینكه در روز
اولماهدهم قلّههای كوهها ظاهر شدند.
6بعد از چهلروز نوح پنجرٔه كشتی را باز كرد7 ،و كلاغ
سیاهی را بیرونفرستاد .كلا غ سیاه بیرو ن رفتو دیگر برنگشت
او همینطور در پرواز بود تا وقتی كه �آب فرو نشس���ت8 .پس
ب از روی زمین
نوحكبوتری را بیرو ن فرستاد تا ببیند كه �آیا �آ 
فرو نشسته اس���ت یا خیر؟ 9ا ّما كبوتر جاییبرای نشستنپیدا
نكرد ،چون�آب همهجا را گرفتهبود .پس به كشتی برگشت
ت روز دیگر
و نوحاو را گرفت و در كش���تی گذاشت10 .هف 
صبر كرد و دوب���اره كبوتر را رها ك���رد11 .وقتعصر بود كه
كبوتر در حالیكه یکبرگزیتونتازه در منقار داشت ،بهنزد
نوح برگش���ت .نوح فهمید كه �آب ك م شده است12 .بعد از
هفتروز دیگر دوباره كبوتر را بیرون فرستاد .این مرتبه كبوتر
به كشتی برنگشت.
13وقتی نوحشش���صد و یک سالهبود در روز اول ماه اول،
ح دریچٔه كشتی را باز كرد
ب روی زمینخشکشد .پسنو 
�آ 
تو
و دید زمیندر حال خش���کشدن است14 .در روز بیس 
هفتمماهدومزمین كاملا ً خشکبود.
ت و عروسهایت
15خدا بهنوحفرمود«16 :تو و زنتو پسرهای 
از كشتی بیرونبیایید17 .تمامحیواناتی كهنزد تو هستند ،تمام
پرندگانو چارپایان و خزندگان را هم بیرونبیاور تا در روی
زمین پراكنده شوند و به فراوانی بارور و كثیر گردند18 ».پس
نوحو زنشو پسرهایشو عروسهایش از كشتی بیرون رفتند.
19تمام چارپایان ،پرندگانو خزندگان همبا جفتهای خود از
ج شدند.
كشتی خار 
20ن���وح ،قربانگاهی برای خداوند بنا كرد و از هر پرنده و
هر حیوان پاک یكی را به عنوان قربانی سوختنی بر قربانگاه
گذرانی���د21 .وقت���ی بوی خ���وش قربانی بهپیش���گاهخداوند
رس���ید ،خداوند با خود گف���ت« :بعد از این ،دیگر زمین را
بهخاطر انسان لعنتنخواهم كرد .زیرا خیالدلانسان حتّی
از زمان كودكی بد اس���ت .دیگر هم���ٔه حیوانات را هلاک
نمیكنم ،چنانكه كردم22 .تا زمانیکهدنیا هس���ت ،كشت
و زرع ،س���رما و گرما ،زمستانو تابستان و روز و شب هم
خواه���د بود».
13
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پیمان خدا با نوح

خدا نوحو پس���رانشرا بركت داد و فرمود« :بارور و
كثیر شوید و دوباره همهجای زمین را ُپر كنید2 .همٔه
ت زمین و پرندگان�آسمانو خزندگان و ماهیاناز شما
حیوانا 
خواهند ترسید .همٔه �آنها در اختیار شماست3 .شما میتوانید
ت را با جان یعنی با
ف سبز بخورید4 .ا ّما گوش 
�آنها را مثلعل 
خون �آننخورید5 .اگر كسی جانانسانی را بگیرد ،مجازات
خواهد شد و هر حیوانی كهجا ن انسانی را بگیرد ،او را بهمرگ
محكوم خواه م كرد6 .انسانبهصورت خدا �آفریده شد .پس
هرکهانسانی را بكشد به دستانسان كشتهخواهد شد.
«7شما بارور و كثیر شوید و در روی زمی ن زیاد شوید».
ش فرمود«9 :منبا شما و بعد از شما
8خدا به نوحو پس���ران 
با فرزندا ن شما پیمانمیبندم10 .همچنی ن پیما ن خود را با همٔه
جانورانی كهبا تو هستند ،یعنی پرندگان ،چارپایا ن و هر حیوان
وحشی و هرچهبا شما از كشتی بیرون�آمدند و همچنینتمام
جاندارا ن روی زمی ن حف ظ خواهمكرد11 .من با شما پیمان میبندم
که دیگر همٔه جاندارانبا هماز توفا ن هلاکنخواهند ش���د و
بعد از این ،دیگر توفانی كهزمینرا خرابكند نخواهد بود.
12نشانٔهپیمانی كه نس ل بعد از نسلبا شما و همٔه جانورانی كه
با شما باشند میبندم ای ن است13 :رنگینكما ن را تا بهابد در
ابرها قرار میدهمتا نشانٔه �آنپیمانی باشد كهبینم ن و جهان
ت ابر را بالای زمی ن پهنمیكنمو
بستهشدهاس���ت14 .هر وق 
رنگینكما ن ظاهر میشود15 ،پیمانخود را كهبی ن م ن و شما
و تمامی جانورا ن میباشد بهیاد خواه م �آورد تا توفا ن دیگر همٔه
ک نكند16 .رنگینكما ن در ابر خواهد بود
جاندارا ن را با همهلا 
و م ن �آنرا خواهمدید و �آ ن پیمانی را كه بینمنو همٔه جانداران
روی زمینبستهشده ،به یاد می�آورم17 ».خدا به نو ح فرمود« :این
ت كه با همٔه جاندارانزمی ن بستهام».
نشا ن �آ ن پیمانی اس 
نوح و پسرانش

18سامو حامو یافثپسراننوحبودند كهاز كشتی بیرو ن
�آمدند .حام پدر كنعانیا ن است19 .ایشان سه پسر نوح بودند
كه تمام ملل جهاناز �آنها به وجود �آمدند.
20نوح مشغول زراعت شد و اولین كسی بود كه باغ انگور
درستكرد21 .او از شراب�آ ن نوشید و مستشد .درحالیکه
مستبود در چادر خود لختشد22 .در اینموقع ،حا م دید
14
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كهپدرش برهنهاس���ت .او رفتو دو برادر دیگر خود را كه
بیرو ن بودند ،خبر كرد23 .س���امو یافثردایی را بر دوشهای
خود انداختند و عقبعقبرفتهپدر خود را با �آ ن پوشاندند.
ف دیگر بود و بدنبرهنٔه پدر خود را ندیدند.
صورت �آنها بهطر 
24وقتی نوحبههوش�آمد ،فهمید كهپسر كوچكشچهكرده
است25 .پس گفت:
«کنعان ملعونباد.
او همیشهبندٔه برادرا ن خود باشد».
 26همچنین گفت« :خداون ِد سام ،متبارکباد
و كنعان بندٔه او باشد.
 27خدا یافث را فراوانی دهد
و همیشه در چادرهای سامحضور داشتهباشد
و كنعان بندٔه او باشد».
28نوحبعد از توفانسیصد و پنجاهسالزندگی كرد 29و در
ت یافت.
سننهصد و پنجاهسالگی وفا 

10

فرزندانپسراننوح

(اول تواریخ )23-5:1

ح یعنی فرزندانسام ،حامو
اینها فرزندان پسراننو 
یافث هستند كه بعد از توفان متولّد شدند:
2پسرا ن یافث :جومر ،ماجوج ،مادای ،یاوان ،توبال ،ماشک
و تیراسبودند3 .پسرانجومر :اشكناز ،ریفاتو توجرمهبودند.
4پسرانیاوان :الیشه ،ترشیش ،كتی م و رودانی م بودند5 .از اینها
مردمی كه در اطراف دریا در جزیرهه���ا زندگی میكردند ،به
وجود �آمدند .اینها فرزندانیافثهستند كه هر كدام در قبیله
و در س���رزمینخودش���ان زندگی میكردند و هر قبیلهبهزبان
مخصوصخودشان صحبت میكردند.
6پسرانحام :كوش ،مصر ،لیبیو كنعانبودند7 .پسرا ن كوش:
سبا ،حویله ،سبته ،رعمه و سبتكا بودند .و پسرانرعمه:شبا و ددان
ت بهنام نمرود .او اولی ن مرد قدرتمند
بودند8 .كوشپسری داش 
در روی زمی ن بود9 .او با كمکخداوند تیرانداز ماهری شده بود و
ت كهمردممیگویند« :خدا تو را در تیراندازی
به همینجهتاس 
مانند نمرود گرداند10 ».در ابتدا منطقٔه فرمانروایی او شامل :بابل،
ارک� ،آكاد و تماماینها در سرزمینشنعار بود11 .بعد از �آنبهسرزمین
ت عیر ،كال ح 12و ریس ن را
ت و شهرهای نینوا ،و رحوبو 
�آشور رف 
كهبی ن نینوا و كال ح كه شهر بزرگی است،بنا كرد.
15
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13مصر ج ّد ل���ود ،عنامیم ،لهابیم ،نفتوحیم14 ،فتروس���یم،
كسلوحیمو كفتوریم كه ج ّد فلسطینیهاست ،بود.
15صیدون ،نخس���تزادٔه كنعانب���ود و پس از او حت به دنیا
�آمد16 .كنعان هم ج ّد اقوامزیر بود:
یبوسیان ،اموریان ،جرجاشیان17 ،حویان ،عرقیان ،سینیان،
19-18اروادیان ،صماریانو حماتیان.
قبایل مختلف كنع���ان ،از صیدونتا ج���رار كه نزدیکغزه
است و تا س���دومو غموره و ادمه و صبوئیمكهنزدیکلاشع
اس���ت ،پراكنده ش���دند20 .اینها ،نس���لهای حام بودند كهبه
صورتقبایل مختلف زندگی میكردند و هر قبیله برای خود
زبانمخصوصی داشت.
21س���ام -برادر بزرگ یاف���ث -ج ّد تمام فرزن���دان عابر بود.
ت بودند از :عیلام� ،آشور ،ارفكشاد ،لود و
22پسرا ن سام عبار 
اَرام23 .پس���ران اَرام ،عبارت بودند از :عوص ،حول ،جاتر و
ماشک24 .ارفكشاد ،پدر شالح و شالحپدر عابر بود25 .عابر
دو پسر داشت .اس���م یكی فالجبود -زیرا در زمان او بود كه
مردمدنیا پراكندهشدند -و اسمدیگری یقطانبود26 .پسران
یقطان عبارت بودند از :الموداد ،شالف ،حضرموت ،یارح،
27هدورام ،اوزالِ ،دق َله28 ،عوبال ،ابیمائیلِ ،ش���با29 ،اوفیر،
حویلهو یوباب30 .همٔه اینها از ناحیٔه میشا تا سفاره كه یكی
از كوههای شرقی است ،زندگی میكردند31 .اینها نسلهای
سامبودند كه در قبیلهو سرزمینهای مختلفزندگی میكردند
و هر قبیلهبا زبان مخصوصخودشانگفتوگو میكردند.
32همٔه ای ن افراد بر طب ق نسبنامههایشان ،پسرا ن نوحبودند كه
بعد از توفانتمامملّتهای روی زمینبه وسیلٔه�آنها به وجود �آمد.

11

بُرجبابل

در �آنزما ن مردمسراسر جهانفقطیکزبانداشتند
و كلمات �آنها یكی بود2 .وقتیکه از مشرق كوچ
میكردند ،به دشتهمواری در سرزمین شنعار رسیدند و در
�آنجا س���اكن ش���دند�3 .آنها به یكدیگر گفتند« :بیایید خشت
بزنیمو �آنها را خوب بپزیم� ».آنها بهجای س���نگ� ،آجر ،و به
س به یكدیگر گفتند« :بیایید شهری
جای گچ ،قیر داشتند4 .پ 
برای خود بسازیمو ُبرجی بنا كنیمكهسرش به �آسمانبرسد
و به اینوسیلهنامخود را مشهوربسازیم .مبادا در روی زمین
پراكنده شویم».
16
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5بعد از �آن ،خداوند پایی ن �آمد تا شهر و ُبرجی را كه �آ ن مرد م
ساختهبودند ،ببیند�6 .آنگاه فرمود« :حال دیگر تمامای ن مردم،
یكی هستند و زبانشا ن ه م یكی است .اینتازه اول كار �آنهاست
ت كهانجام �آ ن برای �آنها غیر ممكنباشد7 .پس
و هی چ كاری نیس 
پایین برویمو وحدتزبان �آنها را از بی ن ببریمتا زبانیكدیگر
س خداوند �آنها را در سراسر روی زمینپراكنده
را نفهمند8 ».پ 
كرد و �آنها نتوانستند �آنشهر را بسازند9 .اسم �آنشهر را بابل
ت زبا ن تمام مردم را از
گذاشتند ،چونكه خداوند در �آنجا وحد 
بینبرد و �آنها را در سراسر روی زمین پراكندهكرد.
فرزندانسام

(اول تواریخ )27-24:1

10اینها فرزندا ن سام بودند :دو سالبعد از توفان ،وقتی كه سام
صد سالهبود ،پسرشارفكشاد به دنیا �آمد11 .بعد از �آنپانصد
سال دیگر زندگی كرد و دارای پسران و دختراندیگر شد.
12وقتی ارفكش���اد سی و پنج ساله بود ،پسرش شالح به دنیا
�آمد13 .بعد از �آن چهارصد و س���ه س���الدیگر زندگی كرد و
دارای پسران و دختراندیگر شد.
14وقتی شالحسی ساله بود ،پسرشعابر به دنیا �آمد15 .بعد
از �آن چهارصد و سهس���ال دیگر زندگی كرد و دارای پسران
و دختراندیگر شد.
16وقتی عابر سی و چهار سالهبود ،پسرش فالجبه دنیا �آمد.
17بعد از �آن چهارصد و سی سا ل دیگر زندگی كرد و دارای
پسران و دختراندیگر شد.
18وقتی فالج سی ساله بود ،پسرشرعو به دنیا �آمد19 .بعد
از �آن دویست و نه س���ا ل دیگر زندگی كرد و دارای پسرا ن و
دخترا ن دیگر شد.
20وقتی رعو سی و دو ساله بود ،پسرشسروج به دنیا �آمد.
ت سا ل دیگر زندگی كرد و دارای
21بعد از �آن دویست و هف 
پسران و دخترا ن دیگر شد.
22وقتی س���روجسی سالهبود ،پس���رشناحور به دنیا �آمد.
23بعد از �آن دویس���ت سالدیگر زندگی كرد و دارای پسران
و دخترا ن دیگر شد.
24وقتی ناحور بیس���تو نهس���الهبود ،پسرش تارح به دنیا
�آمد25 .بعد از �آ ن صد و نوزدهسا ل دیگر زندگی كرد و دارای
پسران و دختراندیگر شد.
17
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26بعد از اینکه تارح هفتاد سالهشد ،پسراناو اَبرام ،ناحور
و هاران به دنیا �آمدند.
فرزندان تارح

27اینه���ا فرزندان تارح هس���تند :تارح پدر اَب���رام ،ناحور و
هارانبود و هارانپدر لوط بود28 .هاراندر زادگاهخود در
ش زنده بود -مرد29 .اَبرا م با
اوركلدانیان -هنگامی كه هنوز پدر 
ج كرد و ناحور با ِمل َكهدختر هارا ن ازدواجنمود.
سارای ازدوا 
هارانپدر یس���كهه م بود30 .ا ّما سارای نازا بود و فرزندی به
دنیا نیاورد.
31تارح ،پس���رشاَبرام و نوهاش لوطپسر هارانو عروسش
سارای زناَبرام را برداشت و با �آنها از اور كلدانیانبه طرف
س���رزمینكنعان بیرونرفت� .آنها رفتند تا به ح ّرانرسیدند و
ح در �آنجا در س ن دویست و پنج
ت كردند32 .تار 
در �آنجا اقام 
سالگی مرد.

12

دعوتخدا از ابراهیم

خداوند بهاَبرامفرمود« :وطن خود ،بس���تگانت و
خانٔه پدری خود را ترک كنو بهطرف سرزمینی
كهبهتو نشان میدهم برو2 .منبهتو قومی كثیر خواهم داد
و �آنانملّتی بزرگ خواهند شد .منتو را بركتخواهمداد و
ت مایٔه بركت
نام تو مشهور و معروفخواهد شد ،لذا تو خود 
خواهی بود.
ت دهند ،بركت خواهمداد.
« 3به کسانیکهتو را برك 
ا ّما به کسانیکهتو را لعنتكنند ،لعنتخواهمكرد،
و به وسیلٔه تو همٔه ملّتها را بركت خواهم داد».
4همانطور كهخداوند فرموده بود ،هنگامی كه اَبرام هفتاد
ج شد .لوطه م همراهاو بود.
ت از ح ّرانخار 
و پنجسا ل داش 
5اَبرامزن خود سارای و لوط-پس���ر برادرش -و تمامدارایی و
ت �آوردهبود ،با خود برد و �آنها
غلامانی را كه در ح ّرانبه دس 
بهطرف سرزمینكنعانحركت كردند.
وقتی �آنها بهسرزمین كنعانرسیدند6 ،اَبرامدر �آنجا گشت
تا بهدرخت مق ّدس موره در زمینشكیمرسید( .در �آن موقع
كنعانیانهنوز در �آ ن سرزمینزندگی میكردند7 ).خداوند به اَبرام
ت كهمنبه نسلتو
ظاهر شد و بهاو فرمود« :ای ن سرزمینی اس 
میدهم ».پساَبرام در �آنجا كه خداوند خود را بر او ظاهر كرده
ت کرده بهطرف
بود ،قربانگاهی بنا كرد8 .بعد از �آناو حرك 
18
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ت ّپههای شرقی شهر بیتئیلرفت و اردوی خود را بینبیتئی ل
ب و عای در مشرقبنا كرد .در �آنجا نیز قربانگاهی برای
در مغر 
خداوند بنا كرد و خداوند را پرستش نمود9 .او دوبارهاز �آنجا
به جای دیگر كوچ كرد و به جنوبكنعانرفت.
َابرامدر مصر

10ا ّما در كنعا ن قحطی بس���یار ش���دیدی شدهبود .به همین
علّت ،اَبرامباز هم بهطرف جنوبرفتتا به مصر رس���ید تا
برای مدّتی در �آنجا زندگی كند11 .وقتی به مرز مصر رسیدند،
اَبرامبه زن خود س���ارای گف���ت« :میدانمكهت���و زن زیبایی
هستی12 ،پس ،وقتی مصریان تو را با م ن ببینند و بفهمند كه
تو همسر من هستی ،بههمیندلیلمرا میكشند و تو را زنده
نگاهمیدارند13 .پسبه �آنها بگو كهتو خواهر من هس���تی تا
بهخاطر تو مرا نكش���ند و با منبهخوبی رفتار كنند14 ».وقتی
اَبراماز مرز گذشته بهمصر داخلشد ،مصریا ن دیدند كه همسر
او زیباست15 .بعضی از درباریا ن سارای را دیده و از زیبایی او
به فرعو ن خبر دادند ،پس او را به کاخ فرعو ن بردند16 .پادشاه
به خاطر سارای ،با اَبرام بسیار خوبرفتار كرد و بهاو گلّههای
گوسفند و ُبز و گاو و الاغو شتر و غلاما ن زیادی بخشید.
17ا ّما به خاطر اینكهفرعون ،سارای -ز ن اَبرام -را گرفته بود،
خداوند بلاهایی سختبر او و بر كسانیكه در دربار او بودند،
فرستاد18 .پس فرعو ن به دنبالاَبرامفرستاد و از او پرسید« :این
چه كاری بود كهكردی؟ چرا بهم ن نگفتی كهاینزنهمسر
توست؟ 19چرا گفتی كه او خواهر توستو گذاشتی من او را
بههمسری خود بگیرم؟ این زن توست ،او را بردار و از اینجا
برو20 ».فرعونبهنوكران خود دستور داد و �آنها اَبرام را با زنش
و هرچهداشتبردهاز مصر بیرونكردند.

13

جدایی َابرامو لوط

اَبرام با زنشو هرچهداش���تبهطرفش���مال
مصر به قس���متجنوبی كنعانرفت و لوطهم
همراهاو بود2 .اَبراممرد بسیار ثروتمندی بود .او گوسفندان،
ُبزها ،گاوها و طلا و نقرٔه فراوانی داش���ت3 .او �آنجا را ترک
كرد و از جاییبهجاییدیگر میرفت تا بهبیتئی ل رسید .او
بهمحلی بینبیتئیل و عای رسید ،یعنی همانجاییكهقبلا ً
خیمهزده 4و قربانگاهی بنا ك���ردهبود .پسدر �آنجا خداوند
را پرستشنمود.
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5لوطنیز گوسفندا ن و ُبزها و گاوها و فامی ل و غلاما ن بسیاری
ط و اَبرام هر دو چارپایانبسیاری داشتند و چراگاهبه
داشت6 .لو 
ی �آنها در �آنجا زندگی كنند7 .سرانجام
اندازٔه كافی نبود تا هردو 
ط اختلافاتی پیدا ش���د( .در �آن
بی ن چوپانان اَبرامو چوپانانلو 
موقعكنعانیا ن و فرزیانهنوز در �آنجا زندگی میكردند).
8پساَبرامبه لوط گفت« :ما با هم فامیل هستیم و چوپانان
ف داشته باشند9 .پس بیا از هم
تو نباید با چوپانانمن اختلا 
جدا شویم .تو هر قس���متاز زمینرا كه میخواهی انتخاب
كن .تو به یکطرف برو و من بهطرفدیگر».
ف نگاه كرد و دید كهتمام دشتاردن
ب بهاطرا 
ط خو 
10لو 
و تمامراه صوغر مانند باغ خداوند و یا مانند زمین مصر� ،آب
فراواندارد( .ای ن قبل از �آنبود كه خداوند ش���هرهای سدوم
و غموره را خراب كند11 ).بنابراینلوط تمام دش���تاردن را
ت كرد و به این
ب كرد و به طرفشرقحرك 
برای خود انتخا 
ترتیب ایندو نفر از هم جدا شدند12 .اَبرامدر سرزمینكنعان
ک سدوم ساكن
ت ارد ن تا نزدی 
ماند و لوطدر بی ن شهرهای دش 
شد13 .مردماینشهر بسیار شریر بودند و به ضد خداوند گناه
میكردند.
َابرامبهحبرونمیرود

14بعد از اینکهلوط�آنجا را ترکكرد ،خداوند بهاَبرامفرمود:
«از همانجایی كه هس���تی خوببه همٔه اطراف نگاه كن.
15م ن تمام سرزمینی را كهمیبینی برای همیشهبهتو و به نسل
تو خواه م داد16 .مننسلهای بسیاری به تو خواه م بخشید به
طوری كهكسی نتواند همٔه �آنها را بشمارد .شمارش �آنها مثل
شمارشغبار زمین خواهد بود17 .حال برو و تما م سرزمینرا
ببینزیرا من همٔه �آن را ب���هتو خواهم داد18 ».پس اَبرا م كوچ
كرد و اردوی خود را نزدیکبلوطس���تانممری كهدر حبرون
است ،بنا كرد و در �آنجا قربانگاهی برای خداوند ساخت.

14

رهایی لوط توسط ابراهیم

چهار پادش���اه یعنی امرافلپادشاهبابل (شینار)،
اریوک پادشاه الاسار ،كدرلاعمر پادشاه عیلامو
تیدال پادش���اهگوعیم2 ،رفتند تا با پنج پادشاه دیگر یعنی بابرا
پادشاهسدوم ،بیرشا پادشاه غموره ،شینابپادشاهادما ،شمبر
پادشاه زبوئی م و پادشاهبلا یعنی صوغر جنگكنند3 .اینپنج
پادشاه با هممتّحد شدند و در دشت سدیم كه اکنون دریای
20
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مردهنامیدهمیشود به ه م پیوستند4 .اینها دوازدهسا ل زیر نظر
كدرلاعمر بودند ،ا ّما در س���ال سیزدهم برضد او قیا م كردند.
5در س���ال چهارده م كدرلاعمر و متّحدان او با لشكریانشان
�آمدند و رفائیم را در اشتاروتكرنی ن و زیزین را در هام ،ایمیم
را در دشتقیریتایم 6و حوریان را در كوههای اَدوم تا الپاران
كهنزدیک صحراست تعقیبنموده ،شكستدادند7 .سپس
برگشتند و به قادش كه عینمش���باطمیباشد �آمدند و تمامی
عمالیقیانو اموریانرا كه در د ّرٔه زازو ن تامار زندگی میكردند،
مغلوب نمودند.
س پادشاهانسدوم ،غموره ،ادما ،زبولیمو بلا ،لشكریان
8سپ 
خود را برای حمله بیرون �آوردهو در دشتمیدیم �آمادٔه جنگ
شدند 9تا با پادشاها ن عیلام ،گوعیم ،باب ل و الاسار جنگكنند.
ت ُپر از چاههای قیر
چهار پادشاهبه ضد پن ج پادشاه�10 .آندش 
بود و وقتی كه پادشاهانسدومو غموره كوششمیكردند تا
از حملٔه دش���منفرار كنند در چاهها افتادند ،ولی سهپادشاه
دیگر بهكوهها فرار كردند�11 .آن چهار پادشاههمهچیز را در
سدومو غمورهبا تمام خوراكیها برداشتند و رفتند12 .لوط،
برادرزادٔه اَبرا م در س���دومزندگی میكرد .بنابراین �آنها او را با
تمامداراییاشبرداشتند و بردند.
13ولی یکنفر كه جان سالم بدر برده بود� ،آمد و تمام این
وقایع را بهاَبرامعبرانی اطّلاعداد .او در نزدیكی بلوطس���تان
كه متعلّق بهممری اموریان اس���ت،زندگی میكرد .ممری و
ش اشكولو عانر همپیمانهای اَبرامبودند14 .وقتی اَبرام
برادران 
شنید كهبرادرزادهاشدستگیر شدهاست ،تماممردانجنگی
خود را كهسیصد و هجده نفر بودند احضار كرد و چهار پادشاه
را تا دانتعقیبنمود15 .سپسافراد خود را گروهگروه تقسیم
ب به دشمنحمله كرده �آنها را شكستداد و
كرد و هنگام ش 
�آنها را تا هوباه كهدر شمالدمشقاست ،فراری داد16 .پس
هرچه كه �آنها غارت كرده و با خود برده بودند ،پس گرفت.
او همچنی ن لوطبرادرزادٔه خود و تمامداراییاش و تما م زنا ن و
اسيراندیگر را بازگردانید.
ملكیصدق برای َابرامدعا میكند

17وقتی اَبرام پس از پیروزی بر كدرلاعمر و پادش���اهاندیگر
باز میگشت ،پادشاهس���دوم برای استقبالاو بهدشتشاوه
كه دشتپادشاهنیز گفتهمیشود ،رفت18 .ملكیصدق كه
21
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پادشاهسالیمو كاه ن خدای متعال بود ،برای اَبرام نانو شراب
�آورد و 19برای او دعای خیر كرد و گفت« :خدای متعال كه
ت دهد20 .سپاسبر خدای
�آسما ن و زمینرا �آفرید اَبرا م را برك 
متعال كهتو را بر دشمنانتپیروز گردانید ».اَبرا م ده یک�آنچه
از غنیمت باز �آورده بود بهملكیصدقداد.
21پادشاه سدوم به اَبرام گفت« :اموالغنیمتی مالخودت:
ولی افرادمرا بهمنبرگردان».
22اَبرام جوابداد« :منچشمبهدرگاه خداوند خدای متعال
دوختهام كه�آسما ن و زمینرا �آفرید 23کهچیزی از اموالتو حتّی
ت تا نگویی كه
ش ه م نگاه نخواه م داش 
ک بند كف 
ک ن خ یا ی 
ی 
مناَبرام را ثروتمند كردم24 .منچیزی برای خودمنمیگیرم
مگر �آنچهرا كه افراد من تص ّرف كردند .ولی بگذار همراهان
م ن �آنیر و اشكولو ممری سه م خود را بردارند».

15

پیمان خدا با َابرام

بعد از ایناَب���رامرؤیایی دید و صدای خداوند را
شنید كه به او میگوید« :اَبرام ،نترس ،منتو را از
خطر حفظ خواه م كرد و به تو پاداشبزرگی خواهم داد».
ب داد« :ای خداوند ،خدای من ،چهپاداشی به
2اَبرامجوا 
منخواهی داد ،در حالی كه م���نفرزندی ندارم؟ تنها وارث
م ن اینالیعزر دمشقی است3 .تو بهمنفرزندی ندادی و یكی
از غلامان من وارثمن خواهد شد».
4پس او شنید كه خداوند دوباره به او میگوید« :این غلام
تو الیعزر وارثتو نخواهد بود .پسر تو وارثتو خواهد بود».
5خداون���د او را بیرونب���رد و فرمود« :به �آس���ماننگاه كنو
تلاش کن ستارهها را بشماری .فرزندانتو به همیناندازه زیاد
خواهند شد».
6اَب���رام به خداوند ايم���ان �آورد و بهخاطر این ،خداوند او را
کاملا ً نيک شمرد و او را قبولكرد.
7سپس خداوند بهاو فرمود« :من خداوندی هست م كه تو را
از اور كلدانیان بیرون�آوردم تا اینس���رزمینرا به تو بدهم كه
ما ل خودتباشد».
8ا ّم���ا اَبرام از خداوند پرس���ید« :ای خداوند متعال ،چگونه
بدانم كهاینزمینمال خود من خواهد بود؟»
ک گوسالهو یک ُبز و یکقوچ
9خداوند در جوابفرمود« :ی 
ک كبوتر برای من
ک قمری و ی 
كه هرکدامسهسالهباشد و ی 
22
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بیاور10 ».اَبراماینحیواناترا برای خدا �آورد� ،آنها را از وسط
دو تکهكرد و هر تکهرا نزد تكٔه دیگر گذاشت .ا ّما پرندگان
را پاره نكرد11 .لاش���خورها �آمدند تا �آنها را بخورند ولی اَبرام
�آنها را دور كرد.
ب میكرد ،اَبرام بهخوابسنگینی رفت.
12وقتی خورشید غرو 
ترسو وحشتاَبرامرا فراگرفت13 .خداوند بهاو فرمود« :نسل
ب خواهند بود� .آنها بهغلامی دیگران
تو در سرزمینبیگانه ،غری 
ت چهارصد سالبر ایشانظل م خواهد شد14 .ا ّما
درمی�آیند و م ّد 
منملّتی كه �آنها را بهغلامی خواهد گرفت،مجازاتخواهم
ک كنند ،ثروتفراوانی
كرد .وقتی كه�آنها سرزمی ن بیگانه را تر 
ت كاملا ً پیر میشوی و با �آرامی
با خود خواهند برد15 .تو خود 
به نزد اجداد خود خواهی رفتو دفن خواهی ش���د16 .چهار
نسل طول خواهد كشید تا فرزندانتو بهاینجا بازگردند .زیرا
ت خود به اندازهای
مناموریا ن را بیروننخواهمكرد تا در شرار 
برسند كه مجازات خود را ببینند».
ب كرد و هوا تاریکشد ،ناگهانیک
17وقتی خورشید غرو 
ک مش���عل�آتشظاهر ش���د و از میانتکههای
ظرف �آتشو ی 
س خداوند در �آنجا با اَبرام پیمانی
حیواناتعبور كرد18 .س���پ 
بس���ت .او فرمود« :م ن قو ل میدهم كهتمام اینسرزمین ،از
ت را19 ،كه شاملقینیان ،قنزیان ،قدمونیان،
مصر تا رودخانٔهفرا 
ِ 20حتّیان ،فرزیان ،رفائیان21 ،اموریان ،كنعانیان ،جرجاشیان و
یبوسیان است ،بهنسل تو بدهم».

16

هاجر و اسماعیل

س���ارای زناَب���رامفرزندی نزایی���ده بود .او ی 
ک
كنیز مصری بهنامهاجر داشت2 .سارای بهاَبرام
گفت« :خداوند مرا از ب ّچهدار شدنمحرو م كردهاست .چرا
ب نمیشوی؟ شاید او فرزندی برای
تو با كنیز منهاجر همخوا 
من به دنیا بیاورد ».اَبرامبا �آنچهس���ارای گفت موافقت كرد.
3بنابرای ن سارای هاجر را به عنوانزن صیغه به اَبرام داد( .این
واقعه پس از اینكه اَبرام ده س���ا ل در كنعانزندگی كردهبود،
اتّفاقافتاد4 ).اَبرامبا هاجر همخوابشد و او حامله گردید.
هاجر وقتی فهمید كه حاملهاس���ت ،مغرور ش���د و سارای را
كوچک شمرد.
ت كههاجر به من
5پسسارای به اَبرام گفت« :ای ن تقصیر توس 
بیاعتنایی میكند .منخودماو را بهتو دادم ،ولی او از وقتی كه
23
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فهمید حاملهشدهاست ،به منبیاعتنایی میكند .خداوند قضاوت
كند كهتقصیر با كدامیکاز ماست .تقصیر منیا تو؟»
ت و زیر نظر
ب گفت« :بسیار خوباو كنیز توس 
6اَبرامدر جوا 
تو میباشد .هر كاری كه میخواهی با او بكن ».پسسارای،
�آنقدر هاجر را اذیّتنمود تا او از �آنجا فرار كرد.
7فرشتٔه خداوند هاجر را در بیابان ،نزدیک چشمهای كه در
راه شور اس���ت،ملاقاتكرد8 .فرش���تهگفت« :هاجر ،كنیز
سارای ،از كجا می�آیی و به كجا میروی؟» هاجر گفت« :من
از دستبانویمفرار كردهام».
9فرشته گفت« :برگرد و نزدبانوی خود برو و از او اطاعت
س فرشته گفت« :مننسلتو را �آنقدر زیاد میكنم
كن10 ».سپ 
كه هیچكسنتواند �آن را بشمارد11 .تو پسری به دنیا می�آوری
و اس م او را اسماعیلمیگذاری زیرا خداوند گریٔه تو را شنیده
ت كهبهتو ظل م شدهاست12 .ا ّما پسر تو مثلگورخر زندگی
اس 
ف او
خواهد ك���رد .او مخالفهمه خواهد ب���ود و همه مخال 
خواهند بود .او جدا از همٔه برادرانشزندگی خواهد كرد».
13هاجر از خودشپرس���ید�« :آیا من حقیقتاً خدا را دیدها م و
هنوز زندهماندهام؟» بنابرایناو نامخداوند را كه با او صحبت
كرده بود «خدای بینا» گذاشت14 .بهاینسبب است کهمردم
ت «چاه خدای زنده
چاهی را كهدر بینقادش و یارد واقعاس 
و بینا» نامیدهاند.
15هاجر برای اَبرامپسری زایید و اسماو را اسماعیلگذاشت.
16اَبرامدر اینزمان هشتاد و شش سال داشت.

17

ختنه ،نشانۀ پیمان

وقتی اَبرامنود و نه ساله بود ،خداوند بر او ظاهر
ش���د و فرمود« :منخدای قادر مطلقهستم .از
ت استانجامبده.
ت كنو همیشه�آنچه را كهدرس 
مناطاع 
2منبا تو پیمانمیبندمو نس���لهای بسیاری بهتو میدهم».
ت خود را بهزمین گذاش���ت.
3اَب���رام روی زمین افتاد و صور 
خدا فرمود«4 :مناین پیم���انرا با تو میبندم :منبه تو قول
میده م كهتو پدر قومهای زیادی خواهی شد5 .اس م تو بعد از
این 'اَبرام' نخواهد بود بلكه 'ابراهیم' ،زیرا منتو را پدر قومهایی
بسیار خواه م نمود6 .م ن به تو فرزندانبسیار میده م و بعضی
از �آنها پادشاه خواهند شد .نسل تو زیاد خواهد شد و هریک
از �آنها برای خود قومی خواهند گردید.
24
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«7منپیمان خود را با تو و فرزندانتو در نس���لهای �آیندهبه
صورت یکپیماناب���دی حفظخواه م كرد .من خدای تو و
خدای فرزندانتو خواهمبود8 .مناینزمینرا كه اكنوندر
�آنبیگانه هستی بهتو و بهفرزندانتو خواه م داد .تمام سرزمین
کنعان برای همیشهمتعلّقبهنسلتو خواهد شد و من خدای
ایشان خواهمبود».
9خداوند به ابراهیم فرم���ود« :تو همباید قولبدهی كههم
تو ،و ه م فرزندا ن تو در نس���لهای �آینده ،ای��� ن پیمان را حفظ
كنید10 .تو و فرزندا ن تو ،همهباید موافقتكنید كههر مردی
در میا ن شما ختنه شود11 .از حالا تو باید هر پسری را در روز
ش ختنه كنی12 .اینامر شاملغلامانی كهدر خانٔه
هشت م تولّد 
تو متولّد میش���وند و یا غلامانی كهاز بیگانگانمیخری نیز
هست .این علامتنشان خواهد داد كهبینمن وتو پیمانی
وجود دارد13 .همهباید ختنهشوند و ای ن یکنشانٔه جسمانی
ت كهنشانمیدهد پیمانمنبا شما پیما ن جاودانی است.
اس 
14هر فرزند ذكوری كه ختنهنشود دیگر عضو قو م م ن نخواهد
بود ،زیرا او پیمان مرا نگاهنداشتهاست».
15خدا بهابراهیمفرمود« :بعد از ایننباید ز ن خود را 'سارای'
صدا كنی از اینبهبعد اس م او 'سارا' خواهد بود16 .م ن او را
بركت میدهمو بهوس���یلٔه او پسری به تو خواه م داد .مناو
ت خواهمداد و او مادر قومهای بسیار خواهد شد و در
را برك 
میان فرزندا ن او بعضی به پادشاهی خواهند رسید».
17ابراهی���مبهروی زمی���نافتاد و صورت خ���ود را بر زمین
گذاشت .ولی شرو ع كرد به خندیدنو با خود فكر كرد كه �آیا
مردی كهصد سال عمر دارد ،میتواند ب ّچهدار شود؟ �آیا سارا
میتواند در نود سالگی ب ّچهدار ش���ود؟ 18پساز خدا پرسید:
«چرا نمیگذاری اسماعیلوارث منشود؟»
19خدا فرمود« :نه ،زن تو سارا پسری برای تو خواهد زایید.
اسماو را اسحاق خواهی گذاش���ت .من پیما ن خود را با او
ک پیما ن جاودانی است.
برای همیشه حفظخواه م كرد .اینی 
ت نمودی ،بنابراین
20م ن شنیدمكهتو دربارٔه اسماعی ل درخواس 
من او را بركت میدهمو بهاو فرزندان بسیار و نسلهای زیاد
خواهمداد .او پ���در دوازده امیر خواهد بود .م ن ملّتبزرگی
از نسلاو به وجود خواهم�آورد21 .ا ّما پیمانخود را با پسر تو
ظ خواه م كرد .او سالدیگر در همی ن وقتتوسط
اسحا ق حف 
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سارا به دنیا خواهد �آمد22 ».وقتی خدا گفتوگوی خود را با
ابراهیمتما م كرد ،از نزد او رفت.
شو
23ابراهی م فرمانخدا را اطاعتكرد و در همانروز خود 
ش بودند،
پسرشاسماعی ل و تمام افراد ذكوری را كهدر خانها 
ختنه كرد .او همچنی ن تمام غلامانی را كهدر خانٔه او به دنیا �آمده
بودند و یا خریده بود ،ختنه كرد24 .ابراهیمهنگامی كه ختنه شد
نود و نه سالداشت25 .پسر او اسماعیلسیزدهساله بود�26 .آنها
هر دو با تمامغلاما ن ابراهیم27 ،در یکروز ختنه شدند.

18

بهابراهیمپسری وعدهدادهمیشود

خداوند در مح ل درختان مق ّدسممری بهابراهی م
ظاهر شد .ابراهی م در موق ع گرمای روز در مقابل
چادر خودشنشستهبود2 .وقتی سر خود را بلند كرد ،دید كه
سهمرد در جلوی او ایستادهاند .همینكه�آنا ن را دید برخاست.
بهطرف�آنها دوید تا از ایشان استقبالكند .ابراهیمدر مقابل
�آنها تعظیم و سجده كرد3 .سپس به �آنها گفت« :ای �آقایان،
م ن در خدمتشما هستم ،قبلاز اینكه از اینجا بروید در منزل
ب بیاورمتا پاهایتا ن را بشویید.
منتوقّفكنید4 .اجازه بدهید �آ 
ت كنید5 .من برای
ش���ما میتوانید در زیر ایندرخت استراح 
شما كمی غذا می�آورمتا بخورید و برای بق ّیٔه سفر خود ق ّوت
بگیرید .ش���ما با �آمدنبه منزل منبر من منّتبگذارید .پس
اجازهبدهید تا در خدمت شما باشم».
ب دادند «بسیار خوب ،ما قبول میكنیم».
�آنها جوا 
ت و به سارا گفت« :زودباش،
6ابراهیمبا عجلهداخل چادر رف 
یکپیمان���هاز بهترین�آردهایترا بردار و مق���داری نانبپز».
س به طرفگلّهدوید و یکگوسالٔه لطیفو چا ق گرفت
7سپ 
تو
و به نوكر خود داد تا فوراً �آن را بپزد8 .او مقداری ماس��� 
شیر با گوشتگوسالهای كه پختهبود� ،آورد و جلوی �آ ن مردان
گذاش���تو همانجا زیر درختشخصاً از �آنها پذیرایی كرد.
�آنها از �آنغذا خوردند.
9سپساز ابراهی م پرسیدند« :ز ن تو سارا كجاست؟»
ابراهیمجوابداد كه داخلچادر است.
10یكی از �آنان گفت« :نهماهدیگر برمیگردم .در �آن وقت
زنتو سارا صاحبپسری خواهد بود».
ک در چادر ،پشتاو ایستاده بود و گوشمیداد.
سارا ،نزدی 
ت ماهانٔه زنانگی سارا
11ابراهیم و سارا خیلی پیر بودند .و عاد 
26
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ش خندید و گفت« :اکنون كه
قطع شده بود12 .سارا به خود 
ت ببرم؟
منپیر و فرسوده شدهام� ،آیا میتوان م از رابطٔه جنسی ل ّذ 
در حالی كه شوهر م نیز پیر و فرسوده است؟»
13پس خداوند از ابراهیم پرسید« :چرا سارا خندید و گفت
'�آیا حقیقتاً م ن میتوانمب ّچهدار شومدرحالیکهخیلی پیر هستم؟'
�14آیا چیزی هست كهبرای خداوند مشك ل باشد؟ همانطور
كهگفتمنه ماه دیگر خواهم�آمد و سارا دارای پسری خواهد
بود».
15سارا از ترسانكار كرد و گفت« :مننخندیدم»
ولی او جواب داد« :تو خندیدی».
شفاعت ابراهیمبرای سدوم

�16آنمردان�آنجا را ترک نموده و به طرفس���دوم حرك 
ت
كردند .ابراهیم �آنانرا بدرق���ه ك���رد17 .خداوند فرمود« :من
چیزی را كهمیخواهمانجا م بدهماز ابراهیممخفی نمیكنم.
گ و قوی خواهد شد و بهوسیلٔه او من
18نسلاو یکقومبزر 
همٔه ملّتها را بركت خواهمداد19 .مناو را انتخابكردهامتا
بهپسرانش و بهنس���لخود یاد بدهد كه از من اطاعت كنند
تا هرچه را كهنیكو و درس���تاس���ت،انجام دهند .اگر �آنها
اینرا انجامدهند ،منهرچه را بهابراهیموعدهدادهام،انجام
خواهمداد».
20پسخداوند بهابراهی م فرمود« :اتّهامهولناکی علیهسدومو
غمورهوجود دارد و گناهان �آنها بسیار زیاد شده است21 .من
میرومتا ببینم �آیا ایناتّهامی را كه شنیدهام ،درست است؟»
22س���پس �آندو مرد �آنجا را ترک كردند و به طرف سدوم
رفتند ولی خداوند ،نزد ابراهیمماند23 .پس ابراهیمبه حضور
خداوند رفتو پرسید�« :آیا تو واقعاً میخواهی بیگناهانرا با
گناهكاران از بینببری؟ 24اگر پنجاهنفر بیگناه در �آنش���هر
باشد �آیا تو همٔه ش���هر را نابود میكنی؟ �آیا به خاطر �آ ن پنجاه
نفر از نابود كردن �آن شهر صرفنظر نمیكنی؟ 25بدونشک
تو بیگناهانرا با گناهكاراننمیكشی .ای ن ممكننیست .تو
نمیتوانی چنینكاری كنی .اگر بكنی بیگناهانبا گناهكاران
مجازات خواهند ش���د .اینغیرممكن است .داور همٔه زمین
باید با انصافرفتار كند».
26خداوند جوابداد« :اگر من پنجاه نفر بیگناه در ش���هر
سدوم پیدا كنم ،از تقصیر تمام شهر صرفنظر میكنم».
27
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ت میكن م و به
27ابراهی م دوباره گفت« :لطفاً از اینکهجسار 
صحبت خود با خداون���د ادامه میدهم ،مرا ببخش .منفقط
یکانسانهس���تمو حقندارم چیزی بگویم28 .ا ّما شاید در
�آنجا بهج���ای پنجاه نفر فقطچهلو پنجنف���ر بیگناهوجود
ت تو شهر را
داشتهباش���د� .آیا بهخاطر اینکه پنجنفر كمتر اس 
نابود میكنی؟»
خداوند جواب داد« :من اگر چهلو پنج نفر بیگناه در �آن
شهر پیدا كنمشهر را نابود نخواهم كرد».
ط چهلنفر باشند؟»
29ابراهیمدوباره گفت« :شاید در �آنجا فق 
خداوند جواب داد« :اگر چهل نفر ه��� م پیدا كنم �آن را نابود
نخواهم كرد».
30ابراهیم گفت« :ای خداون���د امیدوارماگر باز هم چیزی
ط سی نفر بیگناه
میگویم خشمگین نشوی .اگر در �آنجا فق 
ب داد« :اگر سی نفر هموجود
باشند چهمیش���ود؟» او جوا 
داشته باشند �آنجا را نابود نمیكنم».
ت مرا ببخشكه
31ابراهیم گفت« :ای خداوند لطفاً جسار 
ض كنیمفقطبیست نفر
منبه سخنان خود ادامه میدهم .فر 
باشند؟» او فرمود« :من اگر بیس���ت نفر همپیدا كنمشهر را
خرابنمیكنم».
32ابراهیم گفت« :خداوندا لطفاً خش���مگیننشو ،من فقط
یکبار دیگر صحبتمیكنم .اگر فقط دهنفر پیدا ش���ود چه
میكنی؟»
او فرمود« :اگر مندر �آنجا ده نفر ه م پیدا كن م �آنجا را نابود
نمیكن���م33 ».بعد از اینكهصحبتاو با ابراهیمتمام ش���د،
خداوند رفتو ابراهیمبهخانٔه خود برگشت.

19

گناهكاری سدوم

در غروب �آن روز وقتی �آن دو فرشته وارد سدو م
شدند ،لوط بر دروازٔه ش���هر نشسته بود .همین
كه �آنها را دید برخاس���ت و به طرف �آنها رفت تا از ایشان
اس���تقبال كن���د .او در مقاب���ل �آن���انتعظیم ك���رد و گفت:
«2ای �آقای���ان ،من در خدمت ش���ما هس���تم .لطفاً به خانٔه
من بیایید .ش���ما میتوانید پاهای خود را بش���ویید و ش���ب
را بگذرانی���د .صبح زود بلند ش���وید و به راه خود بروید».
ا ّما �آنه���ا جواب دادند« :نه ،ما ش���ب را اینجا ،در میدان
ش���هر میگذرانیم».
28
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3لوطبه خواهش خود ادامهداد تا سرانجام �آنها بهخانٔه او
رفتند .پسبرای مهمانانمق���داری نانپختو غذای خوبی
تدارکدید .وقتی غذا حاضر شد� ،آنها خوردند.
4قب���لاز اینك���ه مهمانانبخوابند ،مردهایس���دو م خانهرا
محاصره كردند .تمام مردهای شهر پیر و جواندر �آنجا جمع
ش���دهبودند�5 .آنها لوطرا صدا میكردند ك���ه بیرون بیاید و
میپرس���یدند�« :آنمردانی ك���ه �آمدهاند تا امش���بدر خانٔه تو
بمانند ،كجا هستند؟ �آنها را بیرونبیاور� ».آنها میخواستند با
اینمردانرابطٔه جنسی داشتهباشند.
ت بست7 .او بهمردم گفت:
6لوطبیرونرفتو در را از پش 
«دوستان ،مناز شما خواهش میكن م اینقدر شرارت نكنید.
8ببینید ،م ن دو دختر دارم كههنوز باكره هستند .بگذارید �آنها
را نزد شما بیاورمو هرچهمیخواهید با �آنان انجام دهید ولی
با این مردان كاری نداش���ته باشید .ایشا ن در خانٔه من مهمان
هستند و م ن باید از �آنها مراقبت كنم».
9ا ّما �آنها گفتند« :از سر راهما كنار برو ،ای اجنبی! تو كیستی
كهبه ما بگوی���ی باید چهكار بكنیم؟ از س���ر راهما كنار برو،
وگرنه با ت���و از �آنها بدتر میكنیم� ».آنها بر لوطهجوم بردند و
میخواستند در را بشكنند10 .ا ّما �آندو مرد كهداخ ل خانهبودند
بیرون �آمدند و لوطرا بهداخلخانهكشیدند و در را بستند.
11سپستمام كسانی را كهبیرو ن در جم ع شدهبودند به كوری
مبتلا كردند .پس �آنها نمیتوانستند در را پیدا كنند.
لوطسدومرا ترک میكند

�12آ ن دو مرد بهلوطگفتند« :اگر تو كسی را در اینجا داری،
یعنی پس���ر ،دختر ،داماد و هر قوم و خویشی كه در این شهر
زندگی میكنند� ،آنها را از اینجا بیرو ن ببر13 ،زیرا ما میخواهیم
اینجا را نابود كنیم .خداوند ش���كایتهای شدیدی را كه علیه
ت تا
ت و ما را فرستادهاس 
مردماینشهر میش���ود ،شنیدهاس 
سدو م را نابود كنیم».
14پسلوط بهنزد دامادهای خود رفتو به ایش���ان گفت:
«عجله كنید ،از اینجا خار ج شوید ،خداوند میخواهد اینمكان
ط شوخی میكند.
را نابود كند ».ا ّما �آنها خیا ل كردند كهلو 
ط گفتند كه عجلهكند� .آنها گفتند:
15سپیدهدم فرشتههابهلو 
«زنو دو دختر خود را بردار و بیرو ن برو تا وقتی ای ن شهر نابود
ط دو د ل بود
میشود ،تو زندگی خود را از دستندهی16 ».لو 
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ت او و
س �آنمرداندس 
ت كردهبود .پ 
ولی خداوند بر او رحم 
ش را گرفتند و از شهر بیرونكردند17 .یكی از
زنشو دو دختر 
ظ جا ن خودتانفرار كنید و پشت
فرشتهها گفت« :بهخاطر حف 
سر خود را نگاه نكنید و در دشت نایستید بلكهبه كوهها فرار
ک نشوید».
كنید تا هلا 
ب گفت« :ای �آقایان ،از ما نخواهید كه اینكار
18لوطدر جوا 
ف بزرگی كردهاید و زندگی مرا نجات
را بكنیم19 ،شما به منلط 
ت و م ن نمیتوان م خود را
دادهاید ،ا ّما �آنكوهها خیلی دور اس 
به�آنجا برس���انمو قبل از اینكهبه �آنجا برسمهلاک میشوم.
�20آنشهر كوچکرا میبینید؟ �آنخیلی نزدیک است .اجازه
بدهید به �آنجا بروم .همانطور كه میبینید �آنجا خیلی كوچک
است و مننجات خواه م یافت».
ب داد« :بسیار خوب ،من موافقم� .آن شهر را
21فرشتهجوا 
خرابنخواهم كرد22 .عجلهكن ،تند برو ،م ن قبل از اینكه
ط گفت
تو به �آ ن شهر برسی كاری نمیتوانمبكنم ».چونكهلو 
�آنشهر كوچک است� ،آنشهر صوغر نامیده شد.
ویرانشدنسدوم و غموره

23وقت���ی لوط به صوغر رس���ید �آفتاب ت���ازه طلوع میكرد.
24ناگها ن خداوند �آتشی از گوگرد بر شهر سدومو غموره بارانید.
25خداوند سدوم و غمورهو تما م دشتهای �آن را با مردم و هر
گیاهی كهدر �آنجا روییده میشد ،ویران كرد26 .ا ّما زن لوط
به عقبنگاهكرد و بهیکستوننمک تبدیلشد.
27صبح روز بعد ابراهیم بلند شد و با شتاببه جایی كهدر
ف سدومو غموره
مقاب ل خداوند ایستاده بود ،رفت28 .او به طر 
ت دودی مانند
و دش���تهای �آننگاه كرد و دید كهاز �آنقسم 
دود كورٔه بزرگ بههوا بلند میشود29 .ا ّما وقتی كه خداوند
ط در �آنها زندگی میكرد ویرا ن نمود،
شهرهای �آندشتی را كه لو 
ابراهیمرا بهخاطر داشت و لوطرا از �آنبلا نجاتداد.
نژاد موآبیان و عمونیان

30لوط چونترسید در صوغر زندگی كند ،با دو دختر خود
ت و در یکغار زندگی كردند31 .دختر بزرگتر
بهطرفكوه رف 
به خواهرشگفت« :پدر ما پیر شدهو مرد دیگری در تمام دنیا
ج كند تا ب ّچهدار شویم32 .بیا پدر خود
نیست كه با ما ازدوا 
را مست كنیم و با او همخوابشویم تا از او ب ّچهدار شویم».
�33آن شب�آنها �آنقدر بهاو شرابدادند تا مستشد .سپس
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ت بود كه
ب شد .ا ّما لوط�آنقدر مس 
دختر بزرگتر با او همخوا 
نفهمید چهاتّفاقی افتاده است.
34روز بع���د دختر بزرگتر به خواهرش گفت« :من دیش���ب
با پدرمهمخواب ش���دم .بیا امش���بهماو را مست كنیم و
تو با او هم�آغوشش���و ،به اینترتیبهریک از ما از پدرمان
صاحبب ّچه میش���ویم35 ».پس �آنش���بهماو را مس���ت
كردند و دختر كوچکتر با او خوابید .باز هم او �آنقدر مست
بود كهچی���زی نفهمید36 .به این ترتیبهر دو دختر از پدر
خود حامله ش���دند37 .دختر بزرگپسری زایید و اسم او را
مو�آبگذاشت .اینپس���ر ج ّد مو�آبیان امروز است38 .دختر
كوچک همپس���ری زایید و اسماو را بنی َعمی گذاشت .او
ج ّد عمونیانامروز اس���ت.

20

ابراهیم و ابیملک

ابراهیماز ممری كوچ ك���رد و به جنوب كنعا ن
رفتو در محلی بینقادشو ش���ور ساكن شد.
مدّتی بعد ،وقتیکهدر جرار ساكنبودند2 ،او دربارٔه زن خود
سارا ،گفت« :او خواهر مناست ».بنابراین ابیملکسلطان
جرار فرستاد تا س���ارا را برای او بیاورند3 .یک شب خدا در
رؤیا به ابیملک ظاهر شد و فرمود« :تو خواهی مرد ،زیرا این
زنی كه گرفتهای شوهر دارد».
ک هنوز با س���ارا همخوابنش���ده بود .پسگفت:
4ابیمل 
«ای خداوند ،منبیگناهم�آیا منو مردمانم را نابود میكنی؟
5ابراهیمخودش گفت كهاینزنخواهر اوستو �آنز ن هم
همینرا گفت .مناین كار را از روی سادگی كردهامو گناهی
مرتكبنشدهام».
6خ���دا در رؤیا به او جوابداد« :بله ،منمیدانمكهتو از
روی صداقت و س���ادگی اینكار را كردهای و بههمیندلیل
تو را از گناهحفظ كردم و نگذاشتمبه او نزدیکشوی7 .ا ّما
اکنون ،اینزن را بهنزد شوهرش بفرست .او یک نبی است،
برای تو دعا خواهد ك���رد و تو نخواهی مرد .ا ّما اگر تو زنرا
پس ندهی ،تو و تماممردمانتهلاک خواهید شد».
8صبحروز بعد ابیملکتمام درباریان را صدا كرد و برای
ف كرد كه چه اتّفاقی افتادهاست .همٔه �آنها ترسیدند.
�آنها تعری 
ک ابراهیمرا صدا كرد و از او پرسید« :ای ن چهكاری
س ابیمل 
9پ 
بود كه با ما كردی؟ من به تو چهبدی كردهامكهتو اینبلا
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س چنین كاری كه
را بر سر منو سرزمینمن�آوردی؟ هیچك 
تو با م ن كردی ،نمیكرد10 .تو چرا اینكار را كردی؟»
ب داد« :من فكر كردمدر اینجا كسی از خدا
11ابراهیمجوا 
نمیترسد و مرا خواهند كشتتا زنمرا بگیرند12 .در حقیقت
او خواهر من همهس���ت .او دختر پدر مناس���تولی دختر
س وقتی خدا مرا
مادرم نیست و منبا او ازدواج كردهام13 .پ 
از خانٔه پدریامبهسرزمینبیگانهفرستاد ،منبهزنمگفتم' :تو
میتوانی لطف خود را بهمناینطور نشانبدهی كهبههمه
بگویی او برادر مناست»'.
14بعد از اینابیملکسارا را بهابراهیم پسداد و علاوهبر
�آن گوسفندانو گاوان و ُبزها و غلامانبسیاری به او بخشید.
15همچنی���ن ب���ه ابراهیم گفت« :تمام این س���رزمین مال من
اس���ت .در هرجای �آن كه میخواهی اقامتك���ن16 ».او به
سارا گفت« :منبهنشانٔه اینكهتو بیگناههستی ،هزار تکٔه
نقره به برادرت میدهم تا همه بدانند كه تو هیچكار خلافی
نك���ردهای».
18-17به خاطر �آنچهبرای سارا ،زنابراهی م اتّفاقافتاده بود،
خداوند تما م زنا ن اه ل خانٔه ابیملکرا نازا كردهبود .بنابراین
ابراهیم برای ابیملکدعا كرد و خدا ،او را ش���فا بخش���ید.
همچنی���ن خدا ،زن ابیمل���ک و كنیزان او را ش���فا داد و �آنها
ب فرزندان شوند.
توانستند صاح 

21

تو ّلد اسحاق

خداوند همانطور كهوعدهدادهبود ،سارا را بركت
داد 2و در وقتی كه ابراهیمپیر بود ،س���ارا حامله
شد و پس���ری برای او زایید .اینپسر در همان وقتی كه خدا
فرموده بود به دنیا �آمد3 .ابراهیم اسم او را اسحاق گذاشت.
4وقتی اسحاقهشتروزهشد ،ابراهیمهمانطور كه خدا به
او دستور داده بود ،او را ختنهكرد5 .وقتی اسحاقمتولّد شد
ابراهی م صد ساله بود6 .سارا گفت« :خدا برای م ن شادی و
خنده �آوردهاستو هركه اینرا بشنود با منخواهد خندید».
7س���پس اضافهكرد« :چهكسی میتوانستبهابراهیم بگوید
كه سارا ب ّچهشیر خواهد داد؟ چونمندر موقعپیری او پسری
برایش زاییدهام».
8ب ّچهبزرگشد و در روزی كه او را از شیر گرفتند ،ابراهیم
ب داد.
مهمانی بزرگی ترتی 
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بیرون راندن هاجر و اسماعیل

9یک روز اسماعیل -همانپسری كه هاجر مصری برای ابراهیم
زاییده بود -به اسحاق پسر س���ارای میخنديد10 .سارا �آنها را
دید و به ابراهی م گفت« :اینكنیز و پسرش را بیرو ن كن .پسر
این زن نباید از ارث تو كهفقط باید بهاس���حاقبرس���د هیچ
ت كرد چون
سهمی ببرد11 ».ای ن موضوعابراهی م را بسیار ناراح 
اسماعیل هم پسر او بود12 .ا ّما خدا به ابراهیمفرمود« :دربارٔه
پس���ر و كنیزت هاجر نگران نباش .هرچه سارا بهتو میگوید
انجامبده .زیرا نسلی كهم ن بهتو وعدهدادهاماز طری ق اسحاق
خواهد بود13 .من بهپس���ر كنیز ت���و هاجر همفرزندانزیادی
گ به وجود خواهد �آمد چون
خواهمداد .از او ه���م ملّتبزر 
او همپسر توست».
14روز بع���د ،صبحزود ابراهیممقداری غذا و یکمش���ک
�آببر پشتهاجر گذاشت و او را با پسربیرون كرد و هاجر
�آنجا را ترک كرد و رفت .او در بیابانهای بئرشبع میگشت.
ت 16و خودش
ک بوته گذاش 
ب تمامشد ،پسررا زیر ی 
15وقتی �آ 
بهاندازٔه صد متر از �آنجا دور شد .به خودشمیگفت« ،من
طاقتندارممردن پسرم را ببینم» و همانطور كه �آنجا نشسته
بود ،شروع كرد به گریهكردن.
17خدا ،صدای گریٔه پسررا شنید .فرشتٔه خدا از �آسمانبا
ت كرد و گفت« :ای هاجر ،چرا پریشانی؟ نترس.
هاجر صحب 
خدا گریٔه پسر را شنیدهاست18 .بلند شو ،برو پسر را بردار و
گ به وجود می�آورم19 ».خدا
�آرا م كن .من از نسلاو ملّتی بزر 
چش���مهای او را باز ك���رد و او در �آنجا چاه���ی دید .رفتو
مشک را ُپر از �آبكرد و مقداری �آب بهپسر داد20 .خدا با
�آ ن پسر بود و او بزرگ میشد .او در صحرای «فاران» زندگی
میكرد و ش���كارچی ماهری ش���د21 .مادرش یکزن مصری
برای او گرفت.
پیمانابراهیمو ابیملک

22در �آن زمانابیملک ،با «فیكول» فرماندٔه سپاهیانخود،
نزد ابراهی م رفتو به او گفت« :در هر كاری كهمیكنی خدا
با توست23 .بنابراین اینجا در حضور خدا قولبدهكهمنیا
فرزندانمنو یا نسل مرا فریبندهی .م ن نسبتبهتو وفادار
بودهام ،پستو هم نس���بتبه من و ای ن سرزمین كهتو در �آن
زندگی میكنی وفادار باش».
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24ابراهیم گفت« :من قولمیدهم».
25ابراهیم دربارٔه چاهی ك���ه غلامانابیملکتص ّرف كرده
بودند از او گلایه كرد26 .ابیملک گفت« :مننمیدانم چه
كسی اینكار را كردهاست .تو همچیزی در اینبارهبه من
نگفتی .این اولینباری استكهمناینرا میشنوم27 ».پس
از �آن ،ابراهیمتعدادی گاو و گوسفند به ابیملکداد و هردوی
�آنها با هم پیما ن بستند28 .ابراهیم هفتبرٔه مادهاز گلّه جدا
كرد29 .ابیملک پرسید« :چرا اینكار را كردی؟»
ب داد« :اینهفتب ّرهرا از منقبول كن .با
30ابراهیم جوا 
اینكار تو اعتراف میكنی كهمن همان كس���ی هست م كهاین
چاه را كندهام31 ».بهخاطر همین�آنجا «بئرش���بع» نامیده شد،
زیرا در �آنجا بود كه �آندو با هم پیمانبستند.
32بعد از اینکه �آنها در بئرشب ع با همپیمانبستند ،ابیملکو
ت َگزی
فیكولبهفلسطینبرگشتند33 .ابراهیمدر بئرشبعدرخ 
كاشتو بهنام خداوند خدای جاودانی دعا كرد34 .ابراهیم
در فلسطین مدّتزیادی زندگی كرد.
دستور خدا به ابراهیم برای قربانی نمودن اسحاق

22

مدّتی بعد خدا ابراهی���م را امتحا ن كرد و به او
فرمود« :ابراهیم!» ابراهیم ج���واب داد« :بله ای
ت اسحا ق را كهخیلی دوست
خداوند2 ».خدا فرمود« :پسر عزیز 
میداری ،بردار و به سرزمی ن موریا برو� .آنجا او را بر روی كوهی
كهبهتو نشانخواهم داد برای منقربانی كن».
3روز بعد ،ابراهیمصبحزود بلند شد .مقداری هیزم برای
قربانی شكس���تو �آنها را بر روی الاغ گذاشت .اسحاقو
دو نفر از نوكرانخود را برداش���ت و به طرف جاییکهخدا
فرموده ب���ود بهراهافتاد4 .روز س���وم ،ابراهیم �آنمحلرا از
فاصلٔه دور دی���د5 .به نوكران خود گف���ت« :اینجا نزدالاغ
بمانید .من و پس���رم به�آنجا میرویمتا عب���ادت كنیم .بعداً
نزدش���ما برمیگردیم».
6ابراهیمهیزمها را بر دوش اسحاقگذاشتو خودش كارد
و �آتشبرای روش ن كرد ن هیزمبرداشتو برای گذراندنقربانی
با همبهراه افتادند7 .اسحاقگفت« :پدر!» ،ابراهیم جواب
داد« :بله پسرم؟»
اسحاقپرس���ید« :میبینمكهتو �آتشو هیزمداری ،پسب ّره
برای قربانی كجاست؟»
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ب داد« :خدا خ���ودش �آن را �آماده میكند».
8ابراهی���مجوا 
هردوی �آنها با همرفتند.
9وقتی �آنها به جایی رسیدند كه خداوند فرمودهبود ،ابراهیم
یک قربانگاه درستكرد و هیزمها را روی �آ ن گذاشت .پسر
خود را بس���ت و او را روی قربان���گاه ،روی هیزمها قرار داد.
ت گرفتتا او را قربانی كند11 .ا ّما
10س���پسچاقو را بهدس��� 
فرشتٔه خداوند از �آس���ماناو را صدا كرد و گفت« :ابراهیم،
ب داد« :بلی ،ای خداوند».
ابراهیم!» او جوا 
12فرشته گفت« :بهپسر خود صدمهنزن و هیچكاری با او
نكن .منحال���ا فهمیدم كهتو از خ���دا اطاعت میكنی و به
او احترام میگذاری .زیرا تو پس���ر عزیز خود را از او مضایقه
نكردی».
ف صدا نگاه كرد .قوچی را دید كهشاخهایش
13ابراهی م به طر 
به درختی گیر كردهاست .او رفتو �آن را گرفتو بهعنوان
قربانی سوختنی بهجای پسرشقربانی كرد14 .ابراهیم �آنجا را
«خداوند مه ّیا میكند» نامید و حتّی امروز هممردممیگویند
«بر كوه خداوند ،او مه ّیا میكند».
15فرش���تٔهخداوند ،برای بار د ّوم از �آس���مانابراهیم را صدا
ك���رد و گف���ت«16 :منبهتو وعدهمیدهمو بهاس���مخودم
قس���ممیخورمكهتو را به فراوانی بركت خواهمداد .زیرا تو
اینكار را كردی و پس���ر عزیز خود را از منمضایقهنكردی.
17منقول میدهمكهنس���ل تو را مانند س���تارگان �آس���ما ن و
شنهای ساحل دریا زیاد كنم .نسلهای تو بر دشمنانخود پیروز
خواهند شد18 .تمام ملّتها از منخواهند خواست ،همانطور
كهنس���لتو را بركتدادهام ،نس���ل �آنها را ه م بركت دهم.
فقطبه خاطر اینکهتو از م���ناطاعت كردی19 ».ابراهیمنزد
نوكرانخود برگش���تو �آنها با همبهبئرشب ع رفتند و ابراهیم
در �آنجا ساكنشد.
نسلهای ناحور

20بعد از مدّتی ابراهیمش���نید كه ِم ْل َكههش���تفرزند برای
برادرش ناحور به دنیا �آوردهاست21 :عوز كهنخستزادهاست
ش بوز و كموئیلپدر اَرام22 ،كاس���د ،هازو ،پیلداش،
و برادر 
جیدلافو بتوئیل 23كهپدر ربكاست .ملكهاین هشتپسر
را برای ناحور برادر ابراهیم به دنیا �آورد24 .رئومه زن صیغهای
ناحور نیز تیباه ،جاهام ،تاهاشو َمعكهرا به دنیا �آورد.
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23

فوت سارا

ت سال زندگی كرد.
سارا صد و بیستو هف 
2او در حبرون در سرزمین کنعانمرد و ابراهیم
برای مرگ او مات م گرفت.
ک كرد و
3ابراهی م جای ی را كهبدنهمسرشدر �آنجا بود ،تر 
به نزد ِحتّیانرفتو گفت«4 :مندر بین شما یکنفر غریبه
هستم .یک قطعه زمینبه من بفروش���ید تا همسر خود را در
�آندفن كنم».
ب دادند«6 :ای �آقا به سخنانما گوشبده .ما تو
�5آنها جوا 
را به چشمیکرهبر پر قدرتنگاهمیكنیم .همسر خود را در
بهتری ن قبرهایی كهما داریم،دف ن كن .همٔه ما خوشحالخواهیم
شد كهیکقبر بهتو بدهیم تا همسرترا در �آندفن كنی».
7ابراهیمن���زد �آنها تعظیمكرد 8و گفت« :اگر ش���ما بهمن
لطف دارید و مایلهستید كههمسر خود را اینجا دفنكنم،
لطفاً از عفرو ن پس���ر س���وحار 9بخواهید كه غار مكفیلهرا كه
كنار مزرعهاشمیباشد ،به منبفروشد .از او بخواهید كه �آن
را در مقاب ل همٔه شما به تما م قیمتبهمنبفروشد تا صاحب
�آ ن غار بشوم».
10عفرونخودشدر �آنجلسهبا سایر ِحتّیاندر دروازٔه شهر
نشس���تهبود .او به طوری كههمٔه حاضریندر �آنجا بشنوند،
جواب داد«11 :ای �آقا ،گوشبده .من تماممزرعهو غاری را
ت بهتو میدهم .اینجا در حضور تمامافراد قبیلهام،
كه در �آ ن اس 
�آن را بهتو میدهمتا اینكههمسر خود را در �آن دف ن كنی».
12ا ّما ابراهیمدر مقابلحتیانتعظی م كرد 13و طوری کههمه
بشنوند بهعفرو ن گفت« :خواهشمیكنمبهحرفهای م ن گوش
بده .منتمام مزرعهرا خواه م خرید .قیمتزمی ن را از منقبول
ك ن و من همسر خود را در �آنجا دفنخواهمكرد».
ب داد«15 :ای �آقا ،قیمتزمینفقطچهار صد
14عفرونجوا 
تکٔهنقرهاست .اینبینما چهارزشی دارد؟ همسر خود را در
�آ ن دفن كن16 ».ابراهی��� م موافقتكرد و قیمتی را كهعفرون
گفتهبود مطاب���قوزنی كه در بازار �آ ن روز رایجبود بهعفرون
داد .یعنی چهارصد تک�ه�ٔنقره كه عفرو ن در مقابلهمٔه افراد
قبیلٔه خود تعیین كردهبود.
17به ای ن ترتیب،املاکعفرو ن كه در مكفیلهدر مشرقممری
بود ،بهابراهیمرس���ید .این ِملکعبارتبود از یکمزرعهو
36

پیدایش  23و24 

غاری كه در �آ ن بود و تمام درختانمزرعهتا كنار زمین18 .این
ک در مقاب ل تمام ِحتّیانی كهدر �آنمجلسحاضر بودند ،به
مل 
عنوان ِملکابراهیمشناختهشد.
19بعد ابراهیمهمسرش سارا را در �آ ن غار در سرزمین کنعان
دف ن كرد20 .بنابراین مزرعهای كه مال ِحتّیان بود و غاری كه
در �آنبود بهنام �آرامگاه به ملك ّیتابراهیم در�آمد.

24

همسری برای اسحاق

ابراهیمبسیار پیر شدهبود و خداوند بههرچه او
میكرد ،بركتدادهبود2 .او روزی بهیكی از
نوكرانشكهاز همه بزرگتر بود و اختیار همهچیز در دس���تش
بود گفت« :دس���ت خود را زي ِر ران من بگذار و قسم بخور.
3م ن میخواهم كهتو بهنا م خداوند ،خدای �آس���مان و زمین
قس م بخوری كه برای پسر مناز مردماینسرزمینیعنی كنعان
ز ن نگیری4 .تو باید به سرزمینی که من در �آنجا به دنیا �آمدهام
بروی و از �آنجا برای پسرمزنبگیری».
�5آن نوكر پرس���ید« :اگر �آن دختر حاضر نشود وطنخود را
ک كند و با منبهاینسرزمینبیاید چهكنم؟ �آیا پسرت را
تر 
بهسرزمینی كه تو از �آنجا �آمدی بفرستم؟»
6ابراهی م جواب داد« :تو نباید پس���ر م���را هیچوقتبه �آنجا
بفرس���تی7 .خداوند ،خدای �آس���مانمرا از خان�ه�ٔ پدرمو از
س���رزمین اقوامم بیرون �آورد .به طور جدّی بهمنقو ل داد كه
اینسرزمینرا به نس ل منخواهد داد .او فرشتٔه خود را قب ل از
تو خواهد فرستاد .بنابراین تو میتوانی در �آنجا زنی برای پسرم
بگیری8 .اگر دختر حاضر نشد با تو بیاید� ،آنوقتتو از قولی
كهدادهای �آزاد هستی .ولی تو در هیچ شرایطی نباید پسر مرا
ت خود را زي ِرراناربابش
به�آنجا ببری9 ».پس �آننوكر دس��� 
ابراهیم گذاشتو برای او قسم خورد كه هرچه ابراهیماز او
خواستهاست ،انجام دهد.
�10آن نوكر ،كه اختیار دارایی ابراهیمدر دستشبود ،دهتا از
شترهای اربابشرا برداش���تو بهشمالبینالنهرین بهشهری
كهناحور در �آن زندگی میكرد ،رفت11 .وقتی به�آنجا رسید،
شترها را در كنار چشمهای كهبیرو ن شهر بود ،خوابانید .نزدیک
غروب بود ،وقتی كه زنا ن برای ب���ردن�آببه �آنجا می�آمدند.
12او دع���ا كرد و گفت« :ای خداون���د ،خدای �آقایمابراهیم،
امروز بهمنتوفیقبدهو پیما ن خودت را با �آقایمابراهیمحفظ
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كن13 .مناینجا در كنار چشمهای هست م كهزنا ن جوانشهر
ب می�آیند14 .به یكی از �آنها خواهمگفت' :كوزٔه
برای برد ن �آ 
خود را پایینبیاور تا از �آن �آببنوشم '.اگر او بگوید' :بنوش،
من برای شترهایتهم�آب می�آورم' ،او همان كسی باشد كه
ب كردهای .اگر چنینبشود ،من
تو برای بندهاتاسحاقانتخا 
خواهم دانست كهتو پیمانخود را با �آقایمحفظكردهای».
15قب���ل از اینکهاو دعایشرا تم���ام كند ،ربكا با یک كوزٔه
�آبكهبر دوششبود رسید .او دختر بتوئیلپسر ناحور برادر
ابراهیم بود و اسمزنناحور ملكه بود16 .ربكا دختری بسیار
زیبا و باكرهبود .او از چشمهپایینرفت و كوزهاش را ُپر كرد
و برگشت17 .مباشر ابراهی م بهاستقبا ل او دوید و گفت« :لطفاً
ت بهمنبدهتا بنوشم».
ب از كوزها 
كمی �آ 
ش پایی ن �آورد
18او گفت« :بنوش ،ای �آقا» و فوراً كوزه را از شانها 
ب نوشید� ،آن دختر به
و نگهداشتتا او از �آنبنوشد19 .وقتی �آ 
ت هم�آبمی�آورمتا سیرابشوند20 ».او
او گفت« :برای شترهای 
ت خالی كرد و به طرفچشمه
فوراً كوزهاشرا در �آبخور حیوانا 
ت مراقب
دوید تا برای همٔه شترا ن �آببیاورد�21 .آنمرد در سكو 
دختر بود تا ببیند �آیا خداوند سفرش را موف ّ ق خواهد كرد یا نه.
ک حلقٔه طلایی
22وقتی �آن دختر كارشتمامشد� ،آن مرد ی 
ت در بینی و همچنی ن دو عدد دستبند طلا به دستهای
گرانقیم 
دختر كرد 23و بهاو گفت« :لطفاً به منبگو پدر تو كیست؟
�آیا در خانٔه او برای منو مردان منجاییهس���تتا شبرا
در �آنجا بمانیم؟»
24دختر گفت« :پدر منبتوئیلپس���ر ناحور و ِمل َكهاست.
25در خانٔه ما ،كاه و علوفٔه فراوان ،و جا برای استراحتشما
هست».
26پس �آن مرد زانو زد و خداوند را پرستشنمود27 .او گفت:
س بر خداوند ،خدای �آقایمابراهی م كهبا وفاداری وعدهای
«سپا 
را كهبه او دادهاس���ت،حفظكردهاست .خداوند مستقیماً
مرا به خانٔه اقوام �آقای م راهنمایی كرده است».
28دختر به طرف خانٔه مادرش دوید و تمام ماجرا را تعریف
كرد29 .ربكا برادریبهناملابان داش���ت .او بهطرفبیرون
دوید تا بهچشمهای كه مباشر ابراهیم در �آنجا بود ،برود.
ش دیدهبود
30او حلقٔه بینی و دستبندها را در دستخواهر 
و شنیدهبود كه�آن مرد به دختر چهگفتهاست .او نزدمباشر
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ابراهیم كهبا شترهایش كنار چشمه ایستادهبود رفت و به او
گفت«31 :با منبهخانهبیا .تو مردی هستی كه خداوند تو را
بركت داده است .چرا بیرونایستادهای؟ م ن در خانها م برای
تو جا �آماده كردها م و برای شترهایتهم جا هست».
32پس �آن مرد بهخانهرفتو لابا ن ش���ترهای او را باز كرد
و به �آنها كاهو علوفهداد .س���پس �آب �آورد تا مباشر ابراهیم و
خادما ن او پاهای خود را بشویند33 .وقتی غذا �آوردند� ،آ ن مرد
گفت« :م ن تا منظور خود را نگوی م غذا نخواهم خورد».
لابانگفت« :هرچهمیخواهی بگو».
34او گفت« :منمباشر ابراهی م هستم35 .خداوند ،بركتو
ثروتفراوانبه �آقایمعطا كرده است .به او گلّههای گوسفند،
ُبز و گاو و همچنین نقره و طلا و غلامانو كنیزانو شترانو
الاغهای زیاد دادهاست36 .سارا ،همسر �آقایمدر زمانی كه پیر
بود برای او پسری به دنیا �آورد و �آقایمهرچه داشت به او داده
است�37 .آقایماز منقول گرفته و مرا قسم داده استكهاز
مردم كنعانبرای پسرشز ن نگیرم38 .بلكه گفت' :برو و از
قبیلٔه پدرم ،از میاناقواممزنی برای او انتخابكن39 '.من از
�آقایمپرسیدم' :اگر دختر نخواستبا منبیاید چهكنم؟' 40او
ت كردهامفرشتٔه
جواب داد' :خداوندی كه همیشهاو را اطاع 
خود را با تو خواهد فرستاد و تو را موف ّ ق خواهد نمود .تو از میان
قبیلٔه خودمو از میانفامیلهای پدرم ،زنی برای پسر م خواهی
ک راهوجود دارد.
طی 
گرفت41 .برای رهایی تو از ای ن قس م فق 
ت تو
اگر تو بهنزد اقوا م منرفتی و �آنها تو را رد كردند� ،آنوق 
از قولی كه دادهای �آزاد خواهی بود'.
«42امروز وقتی بهسر چشمهرسیدم ،دعا كردم و گفتم' :ای
خداوند ،خ���دای �آقایم ابراهیم ،لطفاً در ای���نكار به م ن توفیق
ت كن43 .م ن اینجا سر چشمهمیمانم .وقتی دختری برای
عنای 
ت كه از كوزٔه خود به
برداشتن �آبمی�آید از او خواهم خواس 
ب بدهد تا بنوش���م44 .اگر او قبول كرد و برای شترهایم
من �آ 
ه م �آورد ،او هما ن كسی باشد كهتو انتخابكردهای تا همسر
پسر �آقای م بشود45 '.قب ل از اینکهدعای خود را تمامكنم ،ربكا
ت تا �آب
ت �آمد و بهسر چشمهرف 
با كوزٔه �آبی كهبر دوشداش 
ب بدهتا بنوشم46 '.او فوراً
بردارد .به او گفتم' :لطفاً به من �آ 
كوزه را از ش���انهاشپایین �آورد و گفت' :بنوش ،م ن شترهای
تو را هم س���یرابمیكنم '،پسمننوشیدمو او شترهای مرا
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هم س���یرابكرد47 .از او پرسیدم 'پدرتكیست؟' او جواب
داد' :پدر من بتوئیل پس���ر ناحور و ِم ْل َكه است '.سپس حلقه
را در بینی او و دستبندها را در دستش كردم48 .زانو زدمو
خداوند را پرس���تشنمودم .م ن خداوند ،خدای �آقایمابراهیم
را س���پاس گفتم كه مس���تقیماً مرا به خانٔه فامیل�آقایم هدایت
كرد .جاییكهدختری برای پسر �آقایم پیدا كردم49 .حالا اگر
میخواهید به �آقایملطفبكنید ،بهمنبگویید تا بدانموگرنه
تصمیمبگیرم كهچهباید بكنم».
ف خداوند
ب دادند« :چونای ن امر از طر 
50لابانو بتوئی ل جوا 
است ،ما حق نداری م تصمیمبگیریم51 .اینتو و ای ن ربكا .او
را بردار و برو .همانطور كهخداوند فرموده است،او همسر
پسر �آقای تو بشود52 ».وقتی مباشر ابراهیماینرا شنید ،سجده
كرد و خداوند را پرستشنمود53 .بعد رختها و هدایای طلا و
نقره را بیرون �آورد و بهربكا داد .همچنی ن هدایای گرانقیمتی
هم به برادر و مادرشداد.
54سپس مباش���ر ابراهی م و خادماناو خوردند و نوشیدند و
ب را در �آنجا به سر بردند .صب ح وقتی بلند شدند ،او گفت:
ش 
«اجازه بدهید نزد�آقایمبرگردم».
ت یکهفته
55ا ّما برادر و مادر ربكا گفتند« :بگذار دختر م ّد 
یا دهروز اینجا بماند و بعد بیاید».
�56آن م���رد گف���ت« :ما را نگ���هندارید .خداوند س���فر مرا
موفق ّیت�آمیز كرده است ،پس اجازه بدهید نزد�آقایمبرگردم».
ب دادند« :بگذار دختر را صدا كنیمو ببینی م نظر
�57آنها جوا 
س ربكا را صدا كردند و از او پرسیدند:
ش چیست58 ».پ 
خود 
«�آیا میخواهی با ای ن مرد بروی؟» او جواب داد« :بلی»
59پس�آنها ربكا و دایهاشرا ،با مباشر ابراهی م و خادمان او
فرستادند�60 .آنها برای ربكا دعای خیر كردند و گفتند« :تو،
ای خواهر ما ،مادر هزاران هزار نفر باشو نسلهای تو شهرهای
دشمنا ن خود را بهتص ّرفدر�آورند».
61س���پس ربكا و ندیمههایاو حاضر ش���دند و سوار شترها
شده ،و به اتّفاقمباشر ابراهیمحركت كردند.
ت جنوبی كنعانزندگی میكرد .او
63-62اسحا ق در قسم 
ی���کروز هنگام غروببیرون رفتت���ا در بیابان قدمبزند .از
ف چاه «خدای زنده و بینا» میگذشت كه�آمدن
بیابانهای اطرا 
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شترها را دید64 .وقتی ربكا ،اسحاق را دید ،از شتر خود پایی ن
ت كه از مزرعه
�آمد 65و از مباشر ابراهیمپرسید�« :آنمرد كیس 
بهطرفما می�آید؟»
ب داد« :او �آقای من است ».پسربكا صورت
مباش���ر جوا 
خود را با روبند پوشانید.
66مباشر هرچهكهانجامداده بود برای اسحا ق تعریفكرد.
ش سارا در �آنزندگی
67اس���حا ق ربكا را به چادری كهمادر 
ج كرد .اسحاقبهربكا علاقهمند شد
میكرد برد و با او ازدوا 
و بعد از مرگمادرشتسلّی یافت.

25

فرزندان دیگر ابراهیم

(اول تواریخ )33-32:1

ابراهیمبا زن دیگری به نا م قطوره ازدواجكرد.
2او زمرانُ ،یقشان ،مدان ،مدیان ،ایشبا 
ک و شو�آ
را به دنیا �آورد 3یقشان ،پدر شبا و ِددانبود� .آشوریم ،لتوشیم،
لئومی م از نس��� ل ِددانبودند4 .عیفا ،عیفَر ،حنوک ،ابیداع و
الداعه فرزندان مدیا ن بودند .همٔه اینها فرزندانقطوره بودند.
5ابراهیم تمامدارایی خود را بهاس���حاق بخشید6 .ولی در
ت خود هدایایی هم بهپسرهایی كهاز زنهای دیگر
زمان حیا 
ش اسحاقبیرو ن كرد و به طرف
خود داشت ،داد و �آنها را از پی 
سرزمین مشرقفرستاد.
فوتابراهیم

8-7ابراهیمدر سنصد و هفتاد و پنجسالگی در حالی كه
كاملا ً پیر ش���ده بود ،وفات یافتو بهنزد اجداد خود رفت.
9پسرا ن او اسحاقو اسماعیلاو را در �آرامگاه مكفیله در مزرعٔه
مشرقممری كه متعلّق به عفرو ن پسر سوحار ِحتّی بود ،دفن
كردند10 .این همانمزرعهای بود كهابراهی م از ِحتّیان خریده
بود .ابراهیمو زنشسارا هر دو در �آنجا دفنشدند11 .بعد از
وفاتابراهیم ،خدا پسر او ،اسحاق را بركت داد .او نزدیک
چاه «خدای زنده و بینا» زندگی میكرد.
ن اسماعیل
فرزندا 

(اول تواریخ )31-28:1

12پسرا ن اسماعیل-کسیکههاجر ،كنیز مصری سارا ،برای
ابراهیم به دنیا �آورده بود13 -بهترتیبتولّدش���ان عبارت بودند
از :نبایوت ،قیدار ،اَ َدبئیل ،مبس���ام14 ،مشماع ،دومه ،مسا،
15حداد ،تیما ،یطور ،نافیشو ِقد َم���ه16 .اینها نیاکاندوازده
امیر بودند و نام هریکبهقبیلهو دهات و اردوگاه ایشان داده
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شد17 .اسماعی ل صد و سی و هفتسالهبود كه مرد و به نزد
اجداد خود رفت18 .فرزندان اسماعی ل در سرزمینی بینحویله
و شور ،در مشرقمصر ،در راه �آش���ور زندگی میكردند و از
فرزندان دیگر ابراهی م جدا بودند.
تو ّلد عیسو و یعقوب

19این استداستان زندگیاسحا ق پسر ابراهیم20 .اسحاق
چه ل سالهبود كهبا ربكا دختر بتوئیل (اَرامی از اهالی بینالنهرین)
و خواه���ر لابانازدواج كرد21 .چونربكا فرزندی نداش���ت،
اسحاق نزد خداوند دعا كرد .خداوند دعای او را مستجاب
فرمود و ربكا �آبستن شد22 .ربكا دوقلو �آبست ن شدهبود .قبل
از اینکهب ّچهها به دنیا بیایند در شكممادرشا ن برضد یكدیگر
دستو پا میزدند .ربكا گفت« :چرا باید چنی ن چیزی برای
من اتّفاق بیفتد؟» پسرفت تا از خداوند بپرس���د23 .خداوند
بهاو فرمود:
«دو ملّتدر شكمتو میباشند.
تو دو قوم را ،كه رقیبیكدیگرند ،بهدنیا می�آوری.
یكی از دیگری قویتر خواهد بود
و برادر بزرگ خادم برادر كوچک خواهد بود».
24وقت زاییدن او رس���ید .او دو پس���ر به دنیا �آورد25 .اولی
ش مانند پوستینُ ،پر از مو بود .اسماو را عیسو
گ و پوست 
سرخرن 
گذاش���تند26 .د ّومی وقتی به دنیا �آمد ،پاشنٔه عیسو را محكم
گرفتهبود .اسم او را یعقوبگذاشتند .اسحاقدر موقعتولّد
ای ن پسرها شصت سالهبود.
عیسو حقنخستزادگی خود را میفروشد

27پسرها بزرگ شدند .عیسو شكارچی ماهری شد و صحرا
ب مرد �آرامی بود كه در خانه
را دوستمیداشت ،ولی یعقو 
میماند28 .اس���حاقعیسو را بیشتر دوستمیداشتچونكه
از حیواناتی كه او شكار میكرد میخورد ،ا ّما ربكا یعقوب را
بیشتر دوست میداشت.
29یک روز وقتی یعقوبمش���غول پختن �آشبود ،عیس���و از
شكار �آمد و گرسنهبود30 .او بهیعقوبگفت« :نزدیکاست
از گرس���نگی بمیرم .مقداری از �آن �آشقرمز به منبده( ».به
همیندلیل است كهبهاو «اَدوم» یعنی قرمز میگویند).
31یعقوببهاو گفت« :به اینشرطاز ای ن �آشبهتو میدهم
كهتو حقنخستزادگی خود را بهمنبدهی».
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32عیسو گفت« :بسیار خوب ،چیزی نمانده كهاز گرسنگی
بمیرم .حق نخستزادگی چهفایدهای برای من دارد؟»
33یعقوب گفت« :اولبرای م ن قس���م بخور كهحق خود
را بهم ن دادی».
عیسو قس م خورد و حقنخستزادگی خود را بهیعقوبداد.
34بعد از �آن یعقوبمق���داری �آش عدسو نا ن بهاو داد .او
خورد و نوشید و بلند شد و رفت .عیس���و برای نخستزادگی
خود بیشتر از اینارزشقایلنشد.

26

اقامت اسحاق در جرار

در �آ ن س���رزمی ن قحطی ش���دیدی به وجود �آمد.
این غیراز �آن قحط���یای بود كه در زمان ابراهیم
شدهبود .اس���حاق بهنزد ابیملک پادش���اهفلسطین به جرار
رفت2 .خداوند بر اس���حاق ظاهر شد و فرمود« :بهمصر نرو.
در همی ن سرزمی ن در جایی كه منمیگویم بمان3 .در اینجا
زندگی كن .من با تو خواه م بود و تو را بركتخواهم داد.
تماماین سرزمینرا بهتو و بهنسلتو خواهمداد و پیمانی را
كه با پدرتابراهیم بستهام ،حفظ خواهمكرد4 .م ن نسل تو
را مانند ستارگان �آسمانزیاد میكنمو تما م ای ن سرزمینرا به
�آنها خواه م داد .تمام ملّتها خواهند خواس���تتا همان طوری
کهتو را برك���ت دادهام� ،آنها را نیز بركتده���م5 .منتو را
بركت خواهمداد چون كهابراهیم از مناطاعت كرد و تمام
دستوراتو اوامر مرا بجا �آورد».
6پساس���حاق در جرار س���اكن ش���د7 .وقتی مردمان �آنجا
دربارٔه همسرش پرس���یدند ،گفتكهاو خواهر مناست .او
ت چونمیترسید او
نمیخواستبگوید كه ربكا همسرشاس 
را بكشند تا ربكا را كهزنبسیار زیبایی بود بگیرند8 .مدّتی
از سكونت اسحا ق در �آنجا گذشت ،روزی پادشاهابیملک،
از پنجرٔه اتاقشبه بیرون نگاه میكرد .او دید كهاس���حاقو
ک دستور داد اسحاق
ربكا مشغول عشقبازی هستند9 .ابیمل 
را �آوردند و به او گفت« :ای ن ز ن همسر تو میباشد ،چرا گفتی
خواهر توست؟»
ب داد« :فكر كردماگر بگوی م او همس���ر مناست،
او جوا 
مرا خواهند كشت».
10ابیملکگفت« :اینچهكاری بود كهبا ما كردی؟ ممكن
بود یكی از مردا ن منبه�آس���انی با همسر تو همخواب شود.
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ت تو مس���ئول گناهما بودی11 ».ابیملک به تما م
در �آن صور 
مرد م اخطار كرد كه هركس با ای ن مرد و همس���رشبدرفتاری
كند ،كشته خواهد شد.
12اس���حاق در �آ ن س���رزمینزراعت كرد و در �آنسالصد
برابر �آنچهكاش���تهبود محصول به دست�آورد .چونخداوند
او را بركت دادهبود13 .او مرتّب ترقی میكرد و مرد بس���یار
ثروتمندی شد14 .چوناو گلّههای گاو و گوسفند و خدمتکاران
بسیاری داشت ،فلسطینیا ن به او حسادت كردند�15 .آنها تمام
چاههایی را كه غلامان پ���درشابراهیم در زمانی كه زنده بود
كندهبودندُ ،پر كردند.
16ابیملکبه اس���حاقگفت« :تو از ما قویتر شدهای ،پس
تو
كش���ور ما را ترکكن17 ».بنابرایناس���حاق از �آنجا رف 
اردوی خود را در اطراف وادی جرار برپا كرد و مدّتی در �آنجا
ماند18 .او چاههایی را كهدر زمانابراهی م كنده ش���دهبود و
فلسطینیان �آنها را بعد از وفات ابراهیم ُپر كردهبودند ،دوباره
كند و هماناس���می را كه ابراهیم بر �آنچاهها گذاشته بود،
دوبارهبر �آنها گذاشت.
19غلام���اناس���حاقدر وادیجرار چاه���ی كندند كه �آب
داشت20 .شبانا ن جرار با شباناناسحا ق دعوا كردند و گفتند:
«این�آبمالماست ».بنابرایناسحاق اسم �آن چاه را «دعوا»
گذاشت.
21غلاماناس���حاق چاه دیگری كندند .بهخاطر �آن دعوای
دیگری درگرفت .پساو اسم �آنچاهرا «دشمنی» گذاشت.
22پس از �آنجا كوچ كرد و چاهدیگری كند .بهخاطر این چاه
دیگر دعوایی نشد .پساس���ماینچاه را «�آزادی» گذاشت.
او گفت« :خداوند به ما �آزادی داده استتا در زمی ن زندگی
كنیم .ما در اینجا کامیابخواهیم شد».
23اس���حاق از �آنجا كوچ كرد و به بئرش���بع �آم���د�24 .آن
ش���ب خداوند بر او ظاهر شد و فرمود« :من هستم خدای
پ���درت ابراهیم .نترس ،من با تو هس���تم .بهخاطر وعدهای
ك���ه به بن���دهام ابراهیم دادهام ،تو را برك���ت خواهم داد و
فرزن���دان بس���یاری به تو خواهم بخش���ید25 ».اس���حاق در
�آنجا قربانگاهی درس���ت كرد و خداوند را پرس���تش نمود.
س���پس اردوی خود را در �آنجا برپا ك���رد و غلامان او چاه
دیگ���ری كندن���د.
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ت و سردار سپاهیانش،
ک به اتّفاقمشاور خود ،احوزا 
26ابیمل 
ت اسحاق�آمد27 .اسحا ق پرسید« :تو با
فیكو ل از جرار بهملاقا 
م ن غیردوستانه رفتار كردی و مرا از سرزمی ن خود بیرو ن كردی.
س چرا حالا بهدیدنمن�آمدی؟»
پ 
�28آنها جوابدادند« :ما حالا فهمیدهای م كه خداوند با توست
و فكر میكنی م كه باید یکقرارداد صلحبینما بسته شود .ما
از تو میخواهیم كهقولبدهی 29به ما صدمهای نزنی ،همان
طوری کهما بهتو صدمهنزدیم.ما با تو مهربانبودیمو تو را
به سلامتی روانه كردیم .حالا كاملا ً واضح استكه خداوند
تو را بركتداده است30 ».اسحاقیکمهمانی بهافتخار �آنها
ترتیبداد� .آنها خوردند و نوشیدند31 .روز بعد صبحزود هریک
از �آنها بهه م قو ل دادند و بهخاطر �آنقسمخوردند .اسحاقبا
�آنها خداحافظی كرد و دوستانهاز هم جدا شدند.
32در �آنروز غلاماناسحاق �آمدند و بهاو خبر دادند كه،
چاهی را كه میكندی م به �آبرسیده است.
33او اسم �آنچاهرا «قسم» گذاشتو بههمیندلیلاست
كه �آن شهر «بئرشبع» نامیده شد.
همسران بیگانهٔ عیسو

34وقتی عیسو چهلسالهش���د با دو دختر ِحتی به نامهای
جودیتدختر بیری و بس���مه دختر ایلونازدواج كرد�35 .آنها
زندگی را بر اسحاقو ربكا سختكردند.

27

اسحاقیعقوب را بركت میدهد

اسحاقپیر و نابینا شده بود .پس بهدنبالپسر
بزرگشفرستاد و بهاو گفت« :پسرم» او جواب

داد« :بله»
2اسحاقگفت« :میبینی كهمن دیگر پیر شدهامو ممكن
استبمیرم3 .تیر و كما ن خود را بردار .به صحرا برو و حیوانی
ت دارم
شكار كن 4و از �آن غذای خوشمزهای را كه مندوس 
بپ���ز و برایم بیاور تا �آ ن را بخورمو قب��� ل از مردنمدعا كن م كه
خدا تو را بركتدهد».
5وقتی اسحاقو عیسو صحبتمیكردند ،ربكا گفتوگوی
�آنها را میشنید .پسوقتی عیسو برای شكار بیرو ن رفت6 ،ربكا
به یعقوبگفت« :منش���نیدم كه پدرت به عیسو میگفت:
7حیوانی برای منبیاور و �آن را بپز تا منبعد از خورد ن �آنقبل
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از �آنکهبمیرم ،دعا كنم كهخداوند تو را بركت دهد8 .حالا
پسرم ،بهم ن گوشبدهو هرچه به تو میگویمانجام بده9 .به
ف گلّه برو .دو ُبزغالٔه چاقبگیر و بیاور .من�آنها را میپزم
طر 
و از �آن غذایی كه پدرت خیلی دوستدارد ،درستمیكنم.
10تو میتوانی �آ ن غذا را برای او ببری تا بخورد و قبل از مرگش،
از خداوند برای تو بركتبطلبد».
11ا ّما یعقوببهمادرشگفت« :تو میدانی كهبدنعیس���و
موی زیاد دارد ،ولی بدنم ن مو ندارد12 .شاید پدر م مرا لمس
ت به جای
كند و بفهمد كه م ن او را فریبدادهام ،در �آ ن صور 
بركت لعنتنصیبمنخواهد شد».
ش گفت« :پس���رمبگذار هرچهلعنتبرای توستبه
13مادر 
ط �آ ن چیزی كهمنمیگویمانجامبده.
گرد ن من بیفتد .تو فق 
برو و �آنها را برای منبیاور14 ».پساو رفتو ُبزغالهها را گرفت
ش دوست
ش �آورد .مادرش از �آنها غذایی را كهپدر 
و برای مادر 
س او بهترینلباسهای عیسو را كهدر خانه
ت پخت15 .سپ 
میداش 
ب پوشانید16 .همچنی ن با پوست ُبزها بازوها و
بود �آورد و به یعقو 
س �آ ن غذای
قسمتی از گرد ن او را كهمو نداشتپوشانید17 .سپ 
خوشمزه را با مقداری از نانی كهپختهبود بهاو داد.
18یعقوبنزدپدرشرفتو گفت« :پدر!»
ک از پسرا ن من هستی؟»
ب داد« :بله ،تو كدامی 
او جوا 
19یعقوبگفت« :من پس���ر بزرگ تو عیس���و هستم .كاری
را كهبه منگفتهبودی انجامدادم .لطفاً بلند ش���و بنشینو
ب بركت
غذایی را كهبرایت�آوردهامبگیر و از خدایتبرایمطل 
كن20 ».اسحاق گفت« :پسرم ،چطور توانستی بهاین زودی
ب داد« :خداوند خدای تو ،مرا
ب جوا 
�آن را �آمادهكنی؟» یعقو 
كمک كرد21 ».اسحاق بهیعقوب گفت« :جلوتر بیا تا بتوانم
تو را لمسكن م تا ببینم �آیا واقعاً تو عیس���و هستی؟» 22یعقوب
س كرد و گفت« :صدای تو مثل
جلوتر رفت .اسحاقاو را لم 
صدای یعقوب اس���ت .ا ّما بازوهای تو مثلعیسوست23 ».او
نتوانس���تیعقوبرا بشناسد چونكهبازوهای او مثلبازوهای
ت برای یعقوب دعای بركت
عیسو مو داشت .او میخواس��� 
بخواند 24ولی باز از او پرسید�« :آیا تو واقعاً عیسو هستی؟»
ب داد« :بله ،منعیسو هستم».
او جوا 
25اس���حاق گفت« :مقداری از �آن غذا را برای منبیاور تا
ت بخوانم ».یعقوب ،غذا
بخورمو بعد از �آنبرای تو دعای برك 
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و مقداری همشراببرای او �آورد26 .اسحاقبعد از خوردنو
نوشیدنبه او گفت« :پسرم ،نزدیکتر بیا و مرا ببوس27 ».همین
كه �آمد تا پدرشرا ببوسد ،اسحاقلباسهای او را بو كرد .پس
ش پسر من ،مانند
برای او دعای بركتخواند و گفت« :بوی خو 
ت كه خداوند �آن را بركتداده است28 .خدا
بوی مزرعهای اس 
ب فراوان
از �آسما ن شبنمو از زمی ن فراوانی نعمتو غلا ّت و شرا 
بهتو بدهد29 .قومهای دیگر بندگانتو باشند و ملّتها در مقابل
تو تعظی م كنند .بر خویشاوندا ن خود حكمرانی كنی و فرزندان
مادرتبهتو تعظی م نمایند .لعنتبر کسیکه تو را نفرینكند و
متبارکباد كسیكه برای تو دعای خیر كند».
بازگشت عیسو از شكار

30دعای بركت اسحاقتمامشد .همینكه یعقوب از �آنجا
رفت ،برادرش عیسو از ش���كار �آمد31 .او غذای خوشمزهای
درستكردهو برای پدرش�آوردهبود .عیسو گفت« :پدر ،لطفاً
بلند شو بنشینو مقداری از غذایی كهبرایت �آوردهام بخور و
دعای بركت برای منبخوان».
32اسحاقپرسید« :تو كیستی؟»
او جوابداد« :منپسر بزرگتو عیسو هستم».
33تمام بدناسحاقبه لرزهافتاد و پرسید« :پس او چه کسی
بود كهحیوانی شكار كرد و برای من �آورد؟ من �آنرا خوردم
و درست قبل از اینكه تو بیایی برای او دعای بركتخواندم.
اینبركتبرای همیشه از �آن او خواهد بود».
34وقتی عیسو این را شنید با صدای بسیار بلند و جگر سوزی
گریه کرد و گفت« :پدر ،برای مندعای بركت بخوان».
35اس���حا ق گفت« :برادرت �آمد و مرا گولزد و بركتتو
را از تو گرفت».
ت كه او مرا فریب داده
36عیس���و گفت« :ایندفعٔه د ّوم اس 
است .بیخود نیست كه اس���م او یعقوباست .او اول حق
ت مرا از من گرفت� .آیا
مرا بهعنواننخستزادگی و حالا برك 
دیگر برکتی نمانده است کهتو برای م ن بخواهی؟»
37اس���حاق گفت« :م���ناو را بر تو برت���ری دادهامو تمام
ت او كردهام .بهاو غلا ّت و شرابدادهام
ش را زیر دس 
خویشاوندان 
و دیگر چیزی نمانده است كه برای تو از خدا بخواهم».
38عیسو التماسكنانبهپدرش گفت« :ای پدر� ،آیا تو فقط
حق یکدعای بركت داش���تی؟ برای منه���م از خدا بركت
47

پیدایش  27و28 

بخواه ».و سپس با فریاد بلند گریست39 .بنابراین اسحاقبه
او گفت:
«برای تو نه شبنمی از �آسمانخواهد بود
نهفراوانی غلا ّت.
 40با شمشیرتزندگی خواهی كرد
و غلامبرادرت خواهی بود.
ا ّما هر وقت از دستور او سرپیچی كنی،
�آزاد خواهی بود».
41چوناس���حاقدعای بركت را برای یعقوبخوانده بود،
ت مردن
عیسو با یعقوبدشمن شد .او با خودش گفت« :وق 
پدر م نزدیکاست .بعد از �آنیعقوبرا میكشم».
42ربكا از نقشٔه عیسو باخبر شد .دنبالیعقوبفرستاد و به
ت كهتو را بكشد.
ت عیسو نقشه كشیده اس 
او گفت« :برادر 
43حالا هرچه بهتو میگویمانجامبده .بلند ش���و و به ح ّران
نزدبرادرمفرار كن44 .برای مدّت���ی نزداو بمانتا عصبان ّیت
برادرتاز بینبرود45 .وقتی او اینموضو ع را فراموش كرد،
من یکنفر را میفرس���تمتا تو بازگردی .چرا هردوی شما را
ک روز از دستبدهم؟»
در ی 
46ربكا بهاسحاقگفت« :بهخاطر زنهای عیسو كهبیگانه
هستند ،از عمر خودمسیر شدهام .حالا اگر یعقوبهمبا یكی
از همیندختران ِحتی ازدواجكند ،دیگر برای من مرگ بهتر
از زندگی است».

28

اسحاقیعقوب را نزد البان میفرستد

 اس���حاق یعقوب را صدا كرد .به او س���لام
ك���رد و گف���ت« :با دخت���ران كنعانی ازدواج
نك���ن2 .به بینالنهرین به خان�ه�ٔ پدربزرگت بتوئیل برو و با
یك���ی از دختران دایی خود لابان ازدواج كن3 .تا خدای
ق���ادر مطل���ق ازدواج تو را بركت ده���د و فرزندان زیاد به
تو بدهد .بنابراین تو پدر ملّتهای بس���یار خواهی ش���د4 .تا
خ���دا همانطور ك���ه ابراهیم را برك���ت داد ،تو و فرزندان
ت���و را نی���ز بركت دهد تا ت���و مالک این س���رزمینی كه در
�آن زندگ���ی میكن���ی و خدا �آن را به ابراهیم داده اس���ت،
بشوی5 ».اس���حاق ،یعقوب را به بینالنهرین به نزد لابان
پسر بتوئیل اَرامی فرس���تاد .لابان برادر ربكا -مادر یعقوب
و عیس���و -بود.
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عیسو زندیگری میگیرد

ت خوانده
6عیسو فهمید كهاسحا ق برای یعقوبدعای برك 
و او را بهبینالنهرینفرستاده اس���ت تا برای خود زنبگیرد.
او همچنینفهمید ،وقتی اس���حا ق برای یعقوب دعای بركت
میخواند بهاو دستور داد كهبا دخترا ن كنعانی ازدواج نكند.
ب دستور پدر و مادرشرا اطاعت
7او اطّلاع داشت كه یعقو 
كرده و به بینالنهری ن رفته اس���ت8 .او میدانس���تكهپدرش
از زنان كنعانی خوش���شنمی�آید9 .پسبهنزد اسماعیل ،پسر
ابراهیم رفت و با محلت دختر اس���ماعیل ك���ه خواهر نبایوت
بود ،ازدواج كرد.
رؤیای یعقوب در بیتئیل

ف ح ّرا ن رفت11 .هنگام
10یعقوببئرشبعرا ترکكرد و به طر 
غروب �آفتاب بهمحلی رس���ید .همانجا س���نگی زیر سر خود
ت كه
ب دید ،پلّكانی در �آنجا هس 
گذاشتو خوابید12 .در خوا 
ک سرشبر زمینو سر دیگرش در �آسماناستو فرشتگان
ی 
از �آنبالا و پایین میروند13 .و خداوند در كنار �آن ایستادهو
میگوید« :من هستم خدای ابراهیم و اسحاق .من اینزمینی
را كه روی �آن خوابیدهای ب���هتو و بهفرزندانتو خواهمداد.
14نسلتو مانند غبار زمی ن زیاد خواهد شد� .آنها قلمرو خود را
از هر طرفتوسعه خواهند داد .م ن بهوسیلٔه تو و فرزندانتو،
ت خواهمداد15 .به خاطر داشتهباشكهمن
همٔه ملّتها را برك 
ت خواه م كرد و
با تو خواه م بود .و هر جا بروی تو را محافظ 
تو را بهاین زمینباز خواهم �آورد .تو را ترکنخواهمكرد تا
همٔه چیزهایی را كه بهتو وعدهدادهام به انجامبرسانم».
16یعقوباز خواببیدار شد و گفت« :خداوند در اینجاست.
او در اینمكا ن استو منای ن را نمیدانستم17 ».او ترسید و
گفت« :این چهجای ترسناكی است .ای ن جا باید خانٔه خدا
باشد .اینجا دروازٔه �آسماناست».
18یعقوبروز بعد ،صبحزود برخاس���ت .او سنگی را كه
زیر سر خود گذاشتهبود برداشت و �آن را به عنوانیکستون
ت تا به
یادبود در �آنجا گذاشت .بر روی �آنروغنزیتون ریخ 
ف كند19 .او اس م �آن شهر را كه
اینوسیله �آن را برای خدا وق 
تا �آن موقعلوز نامیده میشد ،بیتئیلگذاشت20 .بعد از �آن
یعقوببرای خداوند نذر كرد و گفت« :اگر تو با من باش���ی
و مرا در اینس���فر محافظتنمایی ،بهم��� ن خوراکو لباس
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بدهی 21و منبهس���لامتی بهخانٔه پ���درم بازگردم ،تو خدای
م ن خواهی بود22 .این س���تو ن یادبودی كهبرپا كردهام محل
پرستشتو خواهد ش���د و از هرچهبه منبدهی ده یک�آن را
بهتو خواهمداد».

29

رفتن یعقوببه خانۀ البان

یعقوب راه خود را ادامه داد و به طرف سرزمین
مش���ر ق رفت2 .در صحرا بر سر چاهی رسید كه
سه گلّٔه گوسفند در اطراف�آن خوابیده بودند .از این چاه به
گلّهها �آبمیدادند .سنگبزرگی بر سر چاه بود3 .وقتی همٔه
گوسفندها در �آنجا جمع میشدند ،چوپانان سنگ را از دهانٔه
چاهبرمیداشتند و بهگلّهها �آبمیدادند و بعد از �آندوباره
گ را بر دهانٔه چاه میگذاشتند.
سن 
4یعقوب از چوپانانپرسید« :دوس���تانمن ،شما اه ل كجا
هستید؟»
�آنها جوابدادند« :اهلحرانهستیم».
5او پرسید�« :آیا شما لابانپسر ناحور را میشناسید؟»
�آنها جوابدادند« :بله ،میشناسیم».
ش خوباست؟»
6او پرسید« :حال 
ب است .نگاه كن ،ای ن دخترش
ب دادند« :بله خو 
�آنها جوا 
راحیلاست كههمراهگلّهاشمی�آید».
ت جمعكردن
7یعقوب گفت« :هنوز هوا روشن استو وق 
گلّهها نیس���ت .چرا به �آنه���ا �آبنمیدهید تا دوب���اره به چرا
بازگردند؟»
ب دادند« :تا همٔه گلّهها در اینجا جمعنشوند ما
�8آنها جوا 
ب بدهیم .وقتی همه جم ع شوند ،سنگرا
نمیتوانیمبه�آنها �آ 
از دهانٔه چاهبرمیداریمو به �آنها �آبمیدهیم».
ب با �آنها مشغولگفتوگو بود كهراحی ل با گلّٔه پدرش
9یعقو 
لابانبه �آنجا �آمد10 .وقتی یعقوبدختر دایی خود ،راحیلرا
گ را از دهانٔه
دید كهبا گلّه �آمده است ،بر سر چاه رفت .سن 
ب داد11 .سپسراحی ل را بوسید
چاه كنار زد و گوسفندانرا �آ 
و از شدّتخوشحالی گریه کرد12 .یعقوببه راحیلگفت:
ت و پسر ربكا هستم».
«م ن خویشاوند پدر 
راحیلدوید تا بهپدرشخبر دهد13 .وقتی لابا ن خبر �آمدن
ب را ش���نید ،بهاستقبالاو دوید .او را در
خواهرزادهاشیعقو 
�آغوش كشید و بوس���ید و بهخانه �آورد .یعقوبتمام ماجرا را
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برای لابانشر ح داد14 .لابا ن گفت« :تو در حقیقتاز گوشت
و خون منهستی ».یعقوبمدّتیک ماه در �آنجا ماند.
خدمت یعقوب بهخاطر راحیلو لیه

15لابان بهیعقوبگفت« :تو نباید بهخاطر اینکهخویشاوند
من هستی ،برای من مفت كار كنی .چقدر مزد میخواهی؟»
16لابان دو دختر داش���ت .اس���م دختر بزرگ لیه و اسم دختر
كوچک راحیل بود17 .لیه چشمان قشنگی* داشت ،ولی راحیل
خوش اندام و زیبا بود.
ت میداشت .بنابراینبهلابانگفت:
18یعقوبراحی ل را دوس 
ج كنم ،هفت
ک تو راحی ل ازدوا 
«اگر اجازه دهی با دختر كوچ 
سا ل برای تو كار میكنم».
19لاباندر جوابگفت« :اگر دختر م را به تو بدهم ،بهتر از
این است كهبهدیگران بدهم .همینجا نزدمنبمان».
ت سالدر
20یعقوببرای اینکهبا راحیل ازدواجكند ،هف 
�آنجا كار كرد .ا ّما چو ن راحی ل را خیلی دوستمیداشت ،این
م ّدت بهنظرشمانند چند روز بود.
21بعد از ای ن مدّتیعقوببهلابانگفت« :وقت �آن رسیده است.
س عروسی
دخترترا بهمنبده تا با او عروسی كنم22 ».لابا ن مجل 
ت كرد23 .ا ّما در �آ ن شبلابان
برپا كرد و همٔهمردم�آنجا را دعو 
ب داد و یعقوببا او همخوابشد.
به جای راحیل ،لیهرا بهیعقو 
(24لابانكنیز خود زلفه را به دخترشلیه بخشید25 ).یعقوبتا
صب ح روز بعد نفهمید كه اینلیه است .صب ح كه فهمید نزدلابان
رفتو به او گفت« :ای ن چهكاری بود كهتو كردی؟ م ن بهخاطر
راحی ل برای تو كار كردم .ولی تو مرا فریبدادی».
26لابا ن در جواب گفت« :در بینما رسم نیستكهدختر
كوچک را قبلاز دختر بزرگ ش���وهر بدهیم27 .تا جشنروز
ت سال
هفتمعروسی صبر كن .م ن راحی ل را ه م در مقابلهف 
دیگر كهبرای منكار كنی بهتو میدهم».
28یعقوب قبولكرد .بعد از اینکهیک هفته گذشت ،لابان
راحیل را همب���هیعقوبداد(29 .لاب���ان كنیز خود بلههرا به
راحیلبخشید30 ).یعقوببا راحیلعروسی كرد و او را بیشتر
از لیهدوست میداش���ت .یعقوببه خاطر راحیل هفت سال
دیگر برای لابا ن كار كرد.
* مفهوم دقيق اين واژه در زبان عبری مشخص نیست.
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31چون خداوند دید كهیعقوبلیهرا كمتر از راحیلدوس 
ت
دارد ،بهلیهقدرتب ّچهدار شد ن بخشید ،ولی راحیلنازا ماند.
32لیه �آبس���تنشد و پس���ری به دنیا �آورد .او گفت« :خداوند
ت خواهد داشت».
ناراحتی مرا دیده است .حالا شوهرم مرا دوس 
بنابراین اسمب ّچهرا رئوبین گذاشت33 .لیهباز هم �آبستن شد
و پس���ری زایید و گفت« :خداوند اینپسر را همبه منداده
استچونكه میداند منمحبوبشوهرمنیستم ».پساسماین
پسر را هم شمعونگذاشت34 .بار دیگر او �آبست ن شد و پسر
دیگری زایید .او گفت« :حالا شوهرمبهمندلبستگی بیشتری
ت چونپسری برای او زاییدهام ».پساس م اینپسر
خواهد داش 
را لاوی گذاشت35 .او باز هم�آبستنشد و پسر دیگری زایید
و گفت« :اینبار خداوند را سپاسخواهم گفت ».اسماین
پسر را یهودا گذاشت .لیهبعد از ایندیگر �آبستننشد.
راحیل فرزندی نزایید و بهخاطر همینبهخواهرش
ب گفت« :یا بهمن
حسادتمیكرد .او به یعقو 
ب ّچهبده یا من میمیرم».
ت راحی ل عصبانی شد و گفت« :مننمیتوانم
ب از دس 
2یعقو 
ت كه تو را از ب ّچهدار شدنباز داشته
جای خدا را بگیرم .اوس 
است».
3راحیل گفت« :بیا و با كنیز منبلهههمبس���تر شو تا او به
بچهای بزاید و بهاینوسیله من مادر بشوم4 ».پس
جای من ّ
او كنیز خود بلهه را بهش���وهرشداد و یعقوببا او همبس���تر
شد5 .بلهه �آبستن ش���د و برای یعقوبپسری زایید6 .راحیل
گفت« :خدا حقمنرا داده و دعای مرا شنیده است .او به
منپس���ری دادهاست ».پساس م این پس���ر را دان گذاشت.
7بلههبار دیگر �آبستن شد و پسر دیگری برای یعقوبزایید.
8راحی ل گفت« :م ن با خواهر خود مبارزٔه سختی كردهامو پیروز
شدهام ».بنابراین اسم �آ ن پسر را نفتالی گذاشت.
9ا ّما لیهوقتی دید دیگر نمیتواند ب ّچهدار شود ،كنیز خود زلفه
س زلفهپسری برای یعقوب زایید11 .لیه
ب داد10 .پ 
را بهیعقو 
گفت« :م ن سعادتمند شدهام ».پساسماو را جاد گذاشت.
12زلفهبرای یعقوبپس���ر دیگری زایی���د13 .لیه گفت« :من
چقدر خوشحا ل هستم .دیگر ،همٔه زنانمرا خوشحا ل خواهند
خواند ».پساسماو را اشیر گذاشت.
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14موق ع درو گندم ،رئوبی ن بهمزرعهرفت .او مهر گیاهی پیدا
كرد و �آن را برای مادرشلیه�آورد .راحیلبهلیه گفت« :خواهش
میكنممقداری از مهر گیاه پسرت را به منبده».
ب داد�« :آیا این کافی نیس���ت كه تو ش���وهر مرا
15لی���ه جوا 
تصاحبكردهای؟ حالا ه م كوششمیكنی كه مهر گیاه پسر
مرا از منبگیری؟»
راحی ل گفت« :اگر مهر گیاه پسرترا بهمنبدهی میتوانی
بهجای �آن امشببا یعقوببخوابی».
16وقتعصر بود .یعقوباز مزرعهمی�آمد .لیهبهاستقبال
او رفتو گفت« :تو امشبباید با منبخوابی ،زیرا من ِمهر
ب یعقوب با او
گیاه پسرم را برای اینكار دادهام ».پس�آنش 
خوابید.
17خدا دعای لیهرا مستجاب كرد و او �آبستن شد و پنجمین
پسرش را زایید18 .سپسلیه گفت« :خدا بهمنپاداشداده
اس���ت .زیرا من كنیز خود را بهشوهرم دادهام ».پساو اسم
پسرش را یساكار گذاشت19 .لیهبار دیگر �آبستن شد و پسر
شش���م را برای یعقوب زایی���د20 .او گف���ت« :خدا هدیهای
توجهش���وهرم قرار
عالی به منداده اس���ت .حالا دیگر مورد ّ
میگیرم ،چونش���ش پس���ر برای او زاییدهام ».پساسم او را
زبولونگذاشت21 .بعد از �آن دختری زایید و اسمش را دینه
گذاش���ت.
ب كرد و به او
22خدا راحیلرا به یاد �آورد .دعای او را مستجا 
ت ب ّچهدار شد ن عطا فرمود23 .او �آبست ن شد و پسری زایید.
قدر 
راحی ل گفت« :خدا پسری بهم ن داده و بهاینوسیله ننگمرا
ف گذاشتو
برطرفساخته است24 ».بنابرای ن اس م او را یوس 
گفت« :خداوند پسر دیگری هم به من خواهد داد».
قرارداد یعقوببا البان

25بعد از تولّد یوسف ،یعقوببهلابانگفت« :اجازهبده به
وطنخودمو بهخانها م بازگردم26 .زنانو ب ّچههای مرا كهبه
خاطر �آنها برای تو كار كردهامبهمنبدهتا از اینجا بروم .البتّه
ت كردهام».
تو خوب میدانی كهچطور به تو خدم 
ش میكن م به حرفهای م ن گوش
27لابا ن به او گفت« :خواه 
كن ،من فال گرفتهامو فهمیدهام ك���ه خداوند بهخاطر تو مرا
ت دادهاست28 .پسحالا بگو مزدتچقدر استتا به
برك 
تو بدهم».
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29یعق���وبجوابداد« :تو میدانی ك���هچطور گلّههای تو
تحت مراقبت من زیاد شدهاند30 .وقتی م ن نزدتو �آمدم ،اموال
تو كم بود ولی حالا زیاد شدهاست .خداوند بهخاطر م ن تو
ت �آناست كه منبهفكر
را بركتدادهاست .حالا دیگر وق 
خودم باشم».
ب جواب
31لابانپرسید« :چهچیزی باید بهتو بدهم؟» یعقو 
داد« :منهیچمزدی نمیخواهم .اگر با پیش���نهاد م ن موافق
باش���ی منبه كارم ادامهمیده���مو از گلّهه���ای تو مواظبت
میكنم32 :امروز به میان گلّههای ت���و میرو م و تمام ب ّرههای
س���یاه و ُبزغالههای ابل ق را به جای مزد خ���ودم جدا میكنم.
33موقعی کهبیایی تا �آنچه را م ن بهجای مزد خود برمیدارم
ببینی براحتی میتوانی بفهمی كهم ن با تو بیریا و راستبودهام.
ش من
اگر گوسفندی كهسیاهنباشد و یا ُبزی كه ابلقنباشد پی 
دیدی ،بدانكه �آ ن را دزدیدهام».
34لابان گف���ت« :موافقم .همانطور كه گفتی قبولدارم».
35ا ّما �آ ن روز لابانتمام ُبزهای نری كه ابلقیا خالدار بودند و
همچنینتمام ُبزهای ما َدهای كهابلق یا خالدار بودند و یا لكٔه
سفیدی داشتند و همٔه گوسفندانسیاهرا جدا كرد و بهپسران
خود داد تا �آنه���ا را ببرند و از �آنها مواظبتكنند36 .او با این
گلّه سهروز سفر كرد و تا �آن جایی كه میتوانست از یعقوب
دور شد .ا ّما یعقوباز باقیماندٔه گلّه مواظبت میكرد.
37یعقوب ش���اخههای سبز درخت سپیدار و بادا م و چنار را
برداشت و روی پوست �آنها را خطخطی كرد تا سفیدی �آنها
معلوم شود38 .بعد وقتی گلّه برای نوشیدن�آبمی�آمد ،او این
ش���اخهها را در �آبخور �آنها میانداخت .زیرا حیواناتهنگامی
ب می�آمدند ،جفتگیری میكردند39 .وقتی
كه برای نوشید ن �آ 
ُبزها در مقاب ل ای ن شاخهها �آبستنمیشدند ُبزغالههای �آنها ابلق
و خالدار به دنیا می�آمدند.
40یعقوب گوس���فندها را از ُبزها جدا میك���رد و �آنها را در
طرفدیگر مقاب ل حیواناتابلق و خالدار گلّٔه لابان نگهداری
میكرد .به ای ن ترتیباو گلّٔه خود را مرتبزیاد میكرد و �آنها
را از گلّٔه لابان جدا نگهداری میكرد.
41هنگامی كه حیواناتقوی و سالم جفتگیری میكردند،
یعقوبش���اخهها را در �آبخور �آنها میگذاشتو �آنها در میان
شاخهها �آبستنمیشدند42 .ا ّما وقتی حیواناتضعیفجفتگیری
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میكردند یعقوب ش���اخهها را در �آبخور �آنها نمیگذاشت .به
ب حیواناتضعیفبهلابانمیرسید و حیواناتقوی
اینترتی 
و س���ال م مال یعقوب میش���د43 .بهاینترتیبیعقوببسیار
ب گلّههای بسیار شد و بردگان و شتران
ثروتمند شد .او صاح 
و الاغهای بسیار داشت.

31

فرار یعقوباز پیش البان

یعقوب شنید كه پس���ران لابان میگویند« :تما م
ثروتیعقوبمالپدر ماست .او تمام داراییاش
را از اموا ل پدر ما به دست �آورده اس���ت2 ».همچنینیعقوب
دید كه لابا ن دیگر مانند س���ابقبا او دوستنیست3 .سپس
خداوند بهاو فرمود« :به سرزمیناجدادتیعنی جایی كهدر
�آنبه دنیا �آمدی برو .منبا تو خواهم بود».
ب برای راحیلو لیه پیغام فرستاد تا در مزرعه ،جایی
4پسیعقو 
كه گلّهها هستند ،نزداو بیایند5 .به �آنها گفت« :م ن فهمیدهام
كه پدر شما دیگر مثلساب ق با م ن دوستانهرفتار نمیكند .ولی
خدای پدرم با من بوده است6 .هردوی شما میدانید كه من
با تماموجودم برای پدر شما كار كردهام7 .ولی پدر شما مرا
فریب داده و تا بهحال دهبار اجرت مرا عوض كردهاس���ت.
ت لابان
ولی خدا نگذاشتكه او بهم ن صدمهای بزند8 .هر وق 
میگفت' :بزهای ابلقاجرتتو باشد' ،تمام گلّهُ ،بزغالههای
ابل ق زاییدند .وقتی میگفتُ ' :بزغالههای خالدار و ابلق اجرت
تو باش���د' ،تمام گلّهُ ،بزغالههای خالدار و خطخطی زاییدند.
9خدا گلّههای پدر شما را از او گرفتهو به مندادهاست.
«10موقعجفتگیری گلّهها خوابی دیدم ،كه ُبزهای نری كه
جفتگیری میكنند ،ابلق ،خالدار و خطخطی هستند11 .فرشتٔه
خداوند در خواب به من گفت' :یعقوب' گفتم' :بل���ی' 12او
ادامه داد' :نگاه كن .تمام ُبزهای نر كهجفتگیری میكنند،
ابلق ،خالدار و خطخطی هستند .من اینكار را كردهام .زیرا
تمام كارهایی را كه لابانبا تو كرده اس���ت ،دی���دهام13 .من
خدایی هس���تم كه در بیتئیلبر تو ظاهر شدم .در جایی كه
یکستونسنگی به عنوانیادبود بنا كردی و روغنزیتو ن روی
ف كردی .حالا حاضر
�آنریختی .همانجایی كهبرای منوق 
شو و بهسرزمینی كهدر �آن به دنیا �آمدی بازگرد»'.
14راحی ل و لیه در جوابیعقوبگفتند« :از پدر ما ارثی برای
ما گذاشتهنشدهاس���ت15 .او ما را مثلبیگانهها فریبداده
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است .ما را فروخته و قیمت ما را خرج كرده است16 .تما م
بچههای
ای���ن ثروتی كهخدا از پدر ما گرفته اس���ت مال ما و ّ
ماستو هرچه خدا بهتو گفتهاست ،انجامبده».
18-17پ���سیعقوب تمام گلّهها و تم���ام چیزهایی را كه در
بچههای
بینالنهرینبهدس���ت�آوردهبود ،جمعكرد .زنها و ّ
ش یعنی
خود را سوار شتر كرد و �آماده شد تا بهسرزمینپدریا 
كنعان برگردد19 .لابان رفته بود پشم گوسفندانش را بچیند.
وقتی او نبود ،راحیل ُبتهایی را كه در خانٔه پدرش بود دزدید.
20یعقوب ،لابان را فریب داد و به او خبر نداد كه میخواهد
از �آنجا برود21 .او هرچه داشت جمعكرد و با عجلهاز �آنجا
رفت .او از رودخانٔه فرات گذشت و بهسمت ت ّپههای جلعاد
رفت.
البان یعقوب را تعقیبمیكند

22بعد از س���هروز بهلابانخبر دادند كهیعقوب فرار كرده
ب یعقوب
اس���ت23 .او م���ردان خود را جمعكرد و ب���هتعقی 
پرداخ���تبالاخره بعد از هف���ت روز در ت ّپهه���ای جلعاد به او
رسید�24 .آنش���بخدا در خواببه لابان ظاهر شد و به او
فرمود« :مواظب باش مبادا یعقوب را به هیچوجه �آزار دهی».
25یعقوبدر كوه اردو زدهبود .لابانو یاراناو ه م در ت ّپههای
جلعاد اردو زدند.
ب دادی و دخترا ن مرا
ب گفت« :چرا مرا فری 
26لابانبهیعقو 
مانند اسیر جنگی با خود بردی؟ 27چرا مرا فریبدادی و بدون
خبر فرار كردی؟ اگر به من خبر میدادی تو را با س���از و �آواز
بدرقه میكردم28 .تو حتّی نگذاشتی كه مننوهها و دخترهایم
را برای خداحافظی ببوسم .اینكارتاحمقانه بود29 .م ن قدرت
ت بهمن
ت كنم ،ا ّما دیشبخدای پدر 
�آنرا دارمكه تو را اذیّ 
گفتكهتو را �آزار ندهم30 .منمیدانم كهتو علاقٔه زیادی
ت بازگردی .ا ّما چرا ُبتهای مرا دزدیدی؟»
داشتی بهوطن 
ب داد« :منمیترس���ید م كه مبادا دخترهایت
31یعقوب جوا 
را با زور از من بگیری32 .ا ّما پیش هر کس���یکه ُبتهایت را
پیدا كنی� ،آنشخص باید كشته شود .اینجا در حضور یاران
ت دیدی بردار ».یعقوب
ما جستجو كنو هرچه از اموا ل خود 
نمیدانست كهراحیل ُبتها را دزدیده است.
33لابانچادرهای یعقوب ،لیهو كنیزهای �آنها را جستجو كرد
و چیزی پیدا نكرد .پسبه چادرراحیل رفت34 .راحیل ُبتها
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را زیر زینش���تر پنهان كردهبود و خودشهم روی �آننشسته
بود .لابانتمامچادراو را جستجو كرد ولی �آنها را پیدا نكرد.
35راحیلبه پدرش گفت« :از من دلگیر نش���و ،چونعادت
ماهانٔه زنانگی دارم و نمیتوانمدر حضور تو بایستم ».لابان با
وجود جستجوی زیاد نتوانست ُبتهای خود را پیدا كند.
�36آنگاه یعقوبخش���مگین ش���د و بهلابانپرخاش كرد و
گفت« :چهخطایی از منس���ر زده كه تو اینطور مرا تعقیب
ك���ردی؟ 37تو تمام اموا ل مرا جس���تجو ك���ردی چهچیزی از
اس���بابخانهات را پیدا كردی؟ هرچهپیدا كردی اینجا میان
یارانخودت و یارانم ن بگذار تا �آنها ببینند و بگویند حق با
كدامیک از ماس���ت38 .منم ّدت بیستسا ل با تو بودم .در
ت یكی از گوسفندا ن و یا ُبزهای تو ب ّچه نینداخته است
اینم ّد 
ک میشاز گلّٔه تو برای خودمبرنداشتهام39 .هرگز
و م ن حتّی ی 
گوسفندی را كهحیوانوحشی �آن را كشتهبود نزدتو نیاوردم
تا بهتو نشان دهم كه تقصیر من نبوده ،بلكه خودم عوض �آن
را میدادم .تو �آنهایی را كه در شبو یا روز دزدیدهمیشدند،
از م ن مطالبه میكردی40 .بارها از گرمای روز و سرمای شب
ک بود از بینبرومو نمیتوانس���تمبخواب���م41 .همینطور
نزدی 
ت كردم .چهاردهسالبرای دو دخترت
بیستسا ل تو را خدم 
و شش سال برای گلّهات ،با وجود این تو ده مرتبه اجرتمرا
تغییر دادی42 .هرگاه خدای پدرانم ،خدای ابراهیمو اسحاق
با مننمیبود تو دس���تخالی مرا بیرونمیكردی .ولی خدا
ت مرا دیده است که چطور كار میكردمو دیشبتو را
زحما 
سرزنش كردهاست».
توافقیعقوب و البان

43لاب���ان در جواب یعقوب گفت« :ای��� ن دختران ،دختران
منو ب ّچههای �آنها ب ّچههای منو این گلّه هم گلّٔه من است.
در حقیقتهرچه كه اینجا میبینی مالمن اس���ت .ا ّما چون
نمیتوانم دخترهایمو ب ّچههای �آنها را از تو بگیرم44 ،حاضرم
با تو پیمانببندم .پسبیا تا یک ستو ن سنگی درست كنیم تا
نشانٔه پیمان ما باشد».
گ برداشتو �آن را به عنوانیادبود در
ک سن 
بی 
س یعقو 
45پ 
�آنجا برپا كرد46 .او بهیارا ن خود دستور داد تا چند تخته سنگ
بیاورند و روی همبگذارند .سپس� ،آنها در كنار �آن پشته سنگها
با همغذا خوردند47 .لاباناس م �آنجا را «یجر سهدوتا» گذاشت.
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ب گفت:
ولی یعقوب�آنجا را «جلعید» نامید48 .لابانبه یعقو 
ت است».
«ای ن پشته س���نگها از امروز بی ن منو تو برای شهاد 
به ای ن سبب است کهاسم�آنجا را جلعید گذاش���تند49 .لابان
همچنی ن گفت« :وقتی ما از یكدیگر جدا میشوی م خدا بی ن ما
س �آنجا را مصفه همنامیدند50 .لابانبهسخنان
ت كند ».پ 
نظار 
خود ادامهداد و گفت« :اگر دخترهای مرا اذیّتكنی و یا به
غیراز �آنها ز ن دیگری بگیری ،هرچند كهم ن ندانم ،ولی بدانكه
خدا بینما ناظر است51 .ای ن ستونی كه بینتو و خودم درست
كردمو اینت ّپهس���نگهایی كهبهعنوانشاهد درستكردیم،
52هردوی �آنها شهادتخواهند داد .منهرگز از ای ن ستو ن رد
نخواه م شد تا به تو حمله كن م و تو ه م هرگز از اینستو ن و یا
ت ّپه سنگها برای حملهبه م ن عبور نخواهی كرد53 .خدای ابراهیم
ب به نام
س یعقو 
و خدای ناحور بی ن ما داوری خواهد كرد ».سپ 
ش اسحا ق او را پرستشمیكرد قسمیاد كرد كه
خدایی كه پدر 
ای ن پیما ن را حفظخواهد كرد�54 .آنگاهیعقوببر روی �آ ن كوه
قربانی كرد و یارانخود را برای غذا خوردندعوتكرد .بعد از
ب را در كوهبه سر بردند55 .روز بعد صبح
خورد ن غذا �آنها ش 
زود ،لابا ن نوهها و دخترهای خود را بوسید و برای �آنها دعای
خیر كرد و بهطرفخانهاشرفت.
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وقتی یعقوب در راه بود ،چند فرشتهبا او روبهرو
شدند2 .یعقوب�آنها را دید و گفت« :اینجا لشکر
خداست ».پساسم �آنجا را «مهانیائیم» گذاشت.
3یعقوب چند نفر قاصد بهاَدوم فرستاد تا نزدبرادرش عیسو
بروند4 .به �آنها گفت« :به�آقایمعیسو بگویید ،م ن یعقوببندٔه
تو هس���تمو تا بهحالنزدلابانبودم5 .مندر �آنجا صاحب
گاوها ،الاغها ،گوس���فندانُ ،بزها و غلامان شدم .حالا برای
توجهتو قرار
تو پیغا م فرس���تادهام به اینامید كه مورد لطفو ّ
بگیرم».
ش یعقوببرگشتند ،گفتند« :ما نزدبرادرت
6وقتی قاصدانپی 
عیس���و رفتیم .او ال� آ ن با چهارصد نفر بهاستقبال تو می�آید».
س همراها ن خود و گوسفندان،
7یعقوبنگرا ن شد و ترسید .پ 
ُبزها ،گاوها و ش���تران خود را بهدو دسته تقسیم كرد8 .او با
خود گفت« :اگر عیسو بیاید و بهدستٔه اولحملهكند ،دستٔه
دوم میتوانند فرار كنند».
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9پسیعقوبدعا كرد و گفت« :ای خدای پدرم ابراهیم و
خدای پدرم اس���حاق ،ای خداوندی كهبه م ن فرمودی' :به
س���رزمین خود و به نزد فامیل خود بازگ���ردمو تو همهچیز را
برای خیریّت من به كار خواهی برد10 '.من بندٔه تو هس���تمو
ارزشای ن همه مهربانی و وفاداریی را كهبه منكردهای ندارم.
منفقطبا یکعصا از ایناردن عب���ور كردم ،ولی حالا كه
برگشتهاممالکدو گروه هستم11 .حالا دعا میكن م كهمرا از
دست برادرمعیس���و نجات بدهی .من میترسم كه او بیاید و
بهما حملهكند و همٔه ما را با زنها و بچ ّهها از بینببرد12 .تو
ق���ولدادی همهچیز را برای من به خیریّتبگردانی و نس���ل
مرا مانند ریگهای كنار دریا �آنقدر زیاد كنی كه كس���ی نتواند
�آنها را بشمارد».
ت هدایایی برای
13او شبدر �آنجا ماند و سپساز �آنچهداش 
برادرشعیسو ته ّیهكرد14 .دویس���ت ُبز ماده و بیست ُبز نر،
بچههای
دویس���ت میشو بیست قوچ15 .سی ش���تر شیردهبا ّ
�آنها .چهلگاو مادهو ده گاو نر .بیستالا غ ماده و ده الاغ
نر�16 .آنها را بهچند گلّهتقس���یم كرد و هر گلّه را به یكی از
ش سپرد .به �آنها گفت« :شما جلوتر از منبهدنبا ل هم
غلامان 
بروید و بین هر گلّهفاصله بگذارید17 ».بهغلاماولدس���تور
داد« :وقتی برادرم عیسو تو را دید و پرسید 'اربابتكیست و
كجا میروی و این حیواناتمال كیس���ت؟' 18تو باید بگویی
'اینها مالبندٔه تو یعقوباست .او اینها را به عنوا ن هدیهبرای
�آقایش عیسو فرستادهاست .خود او ه م پشتسر ما می�آید»'.
19همینطور به د ّومی و سومی و بههمٔه کسانیکهمسئو ل این
گلّهها بودند ،گفت« :شما هموقتی عیسو را دیدید باید همین
ت سر ماست ».یعقوب
ب پش 
را بگویید20 .بگویید بندٔه تو یعقو 
فكر میكرد ك���هبا اینهدایایی كهقب ل از خودشمیفرس���تد
ممكناستعیسو را خشنود گرداند تا وقتی او را ببیند مورد
بخششاو واقع شود21 .پس هدایا را جلوتر فرستاد و خودش
شب را در اردوگاه به سر برد.
ب در فنیئیل
كشتی گرفتنیعقو 

22همانشبیعقوببرخاست .دو زنو دو صیغه و یازده
فرزند خ���ود را از وادی یب���وقگذرانید23 .بع���د از �آنتمام
دارایی خود را هم از وادی گذرانید24 .ا ّما خودش بهتنهایی
در �آنج���ا مان���د.
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سپسمردی �آمد و تا طلوع صبحبا یعقوب كشتی گرفت.
25وقت���ی �آن مرد دی���د كهنمیتواند یعق���وب را مغلوب كند،
ضربهای بهران یعقوبزد و راناو از جا در رفت26 .پس �آن
مرد گفت« :بگذار بروم ،چون سپیدهصبح میدمد».
یعقوب گفت« :تا مرا بركتندهی ،نمیگذارم».
ب گفت« :اس م من
�27آ ن مرد پرسید «اس م تو چیست؟» یعقو 
ب است».
یعقو 
�28آنمرد گفت« :بعد از ایناس��� م تو یعقوبنخواهد بود.
تو با خدا و انسا ن مبارزه كردی و پیروز شدی .پسبعد از این
اسم تو اسرائیل خواهد بود».
29یعقوب گفت« :حالا اسم خودترا به منبگو».
ا ّما او گفت« :چرا اسم مرا میپرسی؟» و پساز �آن یعقوب
را بركت داد.
ب گفت« :منخدا را روبهرو دیدهام و هنوز زندهام».
30یعقو 
س اسم �آن محل را فنیئیل گذاشت31 .وقتی یعقوب فنیئیل را
پ 
ک میكرد ،خورشید طلوعكرد .یعقوببهخاطر ضربهای كه
تر 
بهرانشخوردهبود ،میلنگید32 .حتّی امروز ه م بنیاسرائیل
ماهیچٔه كاس�ه�ٔ رانرا نمیخورند .زیرا همینقس���مت از ران
ب ضربهخوردهبود.
یعقو 
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یعقوبدید كه عیسو با چهارصد نفر مرد می�آید.
پس ب ّچههایشرا بینراحیلو لیهو دو صیغه
ت كرد2 .صیغهها و ب ّچههای �آنها را اول و پشتسر �آنها
قسم 
لیه و ب ّچههای او را و راحیلو یوسفرا ه م در �آخر گذاشت.
ت و هفتمرتبهبه خاکافتاد و سجده
ب جلوتر از �آنها رف 
3یعقو 
ش رسید4 .ولی عیسو دوید و به استقبا ل یعقوب
كرد تا بهبرادر 
رفت .دس���تش را بهگردناو انداختو او را بوسید� .آنها هر
دو گریه میكردند5 .وقتی عیسو به اطرافنگاه كرد و زنها و
بچ ّهها را دید ،پرسید« :این همراهانتو كیستند؟»
یعقوبگفت« :ای �آقای من ،اینها زنها و فرزندا ن منهستند
كه خداوند از روی لطفبهمن داده است6 ».پس صیغههاو
ب ّچههای �آنها جلو �آمدند و تعظی م كردند7 .سپسلیهو فرزندانش
و �آخر همهیوسفو راحیل جلو �آمدند و تعظی م كردند.
ت از �آندستههای دیگری كه دیدم،
8عیسو پرسید« :مقصود 
چیست؟» یعقوبگفت�« :آنها برای خشنودی تو بود».
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9ا ّما عیسو گفت« :برادر ،من به اندازٔه كافی دارم .اینها را
برای خودتنگهدار».
10یعقوبگفت« :نه ،خواهشمیكن م اگر به منلطفداری،
هدایای مرا قبو ل كن .دیدنروی تو برای منمثلاین است که
خدا را دیدهام .تو با منخیلی دوستانه رفتار كردهای11 .لطفاً
این هدایا را كه برای تو �آوردهام ،قبولكن .خدا به منلطف
كرده و هرچهاحتیاجداشتهامبه منداده است ».یعقوب�آنقدر
بهعیسو اصرار كرد تا عیسو �آنها را قبول كرد.
12عیسو گفت« :پسحاضر شو تا برویم .منهمبا شما می�آیم».
ب گفت« :ای �آقای من ،تو میدانی كه ب ّچهها ضعیف
13یعقو 
بچههای �آنها
هستند و منهمباید از گوس���فندانو گاوها و ّ
مواظبت كنم .اگر �آنها را یکروز بدوانم ،همٔه �آنها میمیرند.
14ای �آقای منلطفاً تو جلوتر برو ،بنده هم�آهسته طوری كه
گلّهها و بچ ّهه���ا بتوانند بیایند ،به دنبا ل ت���و خواهم �آمد تا در
اَدومبه شما برسم».
15عیس���و گفت« :پسبگذار چند نف���ر از این مردانی كهبا
منهس���تند نزدتو بگذارم ».ا ّما یعقوب گفت« :ای �آقای من
ف تو برای م ن كافی است».
ط لط 
احتیاجی به �آنها نیست .فق 
16پسهمانروز عیس���و به طرفاَدوم رف���ت17 .ا ّما یعقوب
به ُس���ك ّوت رفت ،و در �آنجا خانهای برای خودشساختو
ب اسم �آنمحل
جایی همبرای گلّه درس���ت كرد .بهاینسب 
را ُسك ّوت گذاشتند.
18پسیعقوباز بینالنهرین بهس���لامتی بهش���هر شكیمدر
س���رزمین کنعانرس���ید و در مزرعهای نزدیک شهر ،اردو زد.
19او �آن مزرعه را از پس���ران حمور -پدر شكیم -بهصد س ّکٔه
ت كرد و �آن را قربانگاه
نقرهخرید20 .در �آنجا قربانگاهی درس 
ئیل ،یعنی قربانگاهخدای اسرائیل ،نامید.

34

تجاوز بهدینه

روزی دینه -دختر یعقوبو لیه -بهدیدار چند
نفر از زنانكنعانی رفت2 .شكیم-پس���ر حمور
ح ّوی -كه رئیس�آ ن منطقه بود ،او را دید و بهزور او را گرفت
و بهاو تجاوز كرد3 .ا ّما متو ّجهش���د كهاو دختر بسیار زیبا و
ت و عاشقاو شد .پس كوشش میكرد كه هرطور
دلربایی اس 
شدهدلاو را بدست �آورد4 .پسشكیمبه پدرشگفت« :از
تو میخواهم كهایندختر را برای منبگیری».
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5یعقوب فهمید كه دخترش دینه ،لكّهدار ش���ده است .ا ّما
چو ن پسرا ن او با گلّه رفتهبودند ،كاری نكرد تا �آنها بازگردند.
6حمور ،پدر شكیمبهنزد یعقوبرفتتا با او گفتوگو كند.
7در همینموقعپسرا ن یعقوباز مزرعه �آمدند .وقتی از ماجرا
ت و خشمگی ن شدند .زیرا كهشكیم
ت ناراح 
باخبر شدند بش ّد 
بهدختر یعقوبتجاوز كردهبود و به اینوسیله به قو م اسرائیل
توهینش���دهبود8 .حمور بهایش���ان گفت« :پسر من شكیم
عاشق دختر شما شده اس���ت .خواهش میكنماجازه بدهید
تا با او ازدواجكند9 .بیایید با همقرارداد ببندیم تا دخترانو
ج كنند10 .بهاینترتیبشما میتوانید در
پسرانما با همازدوا 
سرزمین ما بمانید و در هر جایی کهمیخواهید زندگی كنید.
�آزادانهبه كسبو كار مشغولشوید و اموالفراوا ن برای خود
بهدست �آورید».
11سپسشكیمبهپدر و برادراندینهگفت« :شما این لطف
را در ح ق منبكنید ،در عوضهرچه بخواهید به شما خواهم
داد12 .هرچهپیشكشو هر چقدر مهریهمیخواهید من قبول
دارم .شما فقطاجازهبدهید كهمنبا دینهازدواجكنم».
13پسرانیعقوب ،چونشكی م خواهرشا ن دینهرا لكّهدار كرده
بود ،به ش���كیمو پدرش حمور با حیله جوابدادند�14 .آنها
گفتن���د« :ما نمیتوانیمبگذاریم خواهرم���ا ن با مردی كهختنه
نشده است،ازدواجكند .چوناینكار برای ما ننگاست.
ت كنی م و اجازه
15ما فقط با این شرط میتوانیمبا شما موافق 
بدهیمكهدخترانو پس���ران ما با همازدواج كنند كه ش���ما
هم مثلما بش���وید و تماممردانشما ختنهشوند�16 .آنوقت
ما میانش���ما ساكنخواهیمشد و با شما یکقوم میشویم.
17ا ّما اگر ش���رطما را قبول نكنید و ختنه نشوید ،ما دخترمان
را برمیداریمو اینجا را ترک میكنیم».
ش شكیم ،پسند �آمد�19 .آن
18این شرطبه نظر حمور و پسر 
مرد جوان بهخاطر عش���قی كهبه دختر یعقوب داش���ت برای
انجام این شرطهیچ ت�أخیر نكرد .شكیمدر بین فامیلخود از
همهعزیزتر بود.
20حمور و پسرششكیمبهمح ل اجتما ع شهر كه در دروازٔه
شهر بود �آمدند و بهمردانشهر خود گفتند«21 :اینمردمبا ما
ت هستند .بگذارید اینجا در بینما زندگی كنند و �آزادانه
دوس 
رفتو �آمد نمایند .اینسرزمین�آنقدر بزرگهستكهبرای
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ج كنیمو دختران
هردوی ما كافی باشد .با دختران �آنها ازدوا 
خود را به�آنها بدهیم22 .ا ّما ای ن مردم فقطبهای ن شرطحاضرند
در بینما زندگ���ی كنند و با ما یكی ش���وند ،كهتماممردان
و پس���ران ما مثل �آنها ختنه شوند23 .در اینصورت� ،آیا تمام
دارایی �آنها و هرچه را كهدارند ،مالما نمیشود؟ پس بیایید
موافقت كنیم که بینما زندگی كنند24 ».تمام مردم�آن شهر
ت كردند و تماممردانو
با �آنچه حمور و شكیم گفتند موافق 
پسران ختنه شدند.
25سه روز بعد ،وقتی كه مردا ن بهخاطر ختنه شدنهنوز درد
داشتند ،دو پسر یعقوب ،شمعونو لاوی -برادراندینه -شمشیر
خود را برداشتند و بدو ن خبربه شهر حمله كردند و تمام مردان
را كشتند�26 .آنها حمور و پسرششكیم را ه م كشتند و دینه
را از خانٔه شكیمبیرون �آوردند و رفتند27 .بعد از این كشتار،
پسران دیگر یعقوبشهر را غارتكردند تا انتقا م خواهرشان
را كهلكّهدار ش���ده بود ،بگیرند�28 .آنها گلّههای گوسفند و
گاو و الا غ و هرچه كه در شهر و مزرعه بود ،برداشتند�29 .آنها
تمام چیزهای قیمتی را برداشتند و زنا ن و بچ ّهها را اسیر كردند
و هرچه در خانهها بود ،بردند.
30یعقوب به ش���معونو لاوی گفت« :ش���ما مرا به دردسر
انداختید .حال���ا كنعانیانو فرزیان و تمام كس���انیكه در این
سرزمینهستند از م ن متن ّفر خواهند شد .منیارانزیادی ندارم.
اگر همٔه �آنها با هممتّحد شوند و به من حمله كنند ،تمام ما
نابود خواهی م شد».
31ا ّما �آنها جوابدادند« :ما نمیتوانی م بگذاری م كهبا خواهر
ما مثلیکفاحشهرفتار كنند».

35

برکت خدا به یعقوب در بیتئیل

خدا به یعقوبفرمود« :برخیز و به بیتئیلبرو
و در �آنجا ساكنشو .در �آنجا قربانگاهی برای
ت برادرتعیسو فرار
من بس���از ،برای خدایی كه وقتی از دس 
میكردی ،بر تو ظاهر شد».
2پسیعقوببه خانوادهو تمام كسانی كه با او بودند ،گفت:
«تمام ُبتهایی را كهدر میان شما هس���تدور بریزید .خود را
پاکكنید و لباسنو بپوش���ید3 .ما از اینجا به بیتئی ل كوچ
میكنیم .مندر �آنجا برای خدایی كه هرجا رفت م با م ن بود و در
روز تنگی مرا كمکفرمود ،قربانگاهی بنا خواهمكرد4 ».پس
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�آنها تمام ُبتهای را كه داشتند ،همچنینتمام گوشوارههایی را
ب دادند .یعقوب �آنها را در زیر
كه در گوششا ن بود ،به یعقو 
درختبلوطی در شكیمپنهانكرد.
س خداوند مردم
ش حركتكردند ،تر 
ب و پسران 
5وقتی یعقو 
شهرهای اطرافرا فراگرفت .به اینجهت �آنها پسرا ن یعقوب
ش بهلوز در
را تعقیبنكردن���د6 .یعق���وب با تمامهمراهان��� 
سرزمینكنعان كه امروز بیتئیل نامیدهمیشود �آمدند7 .او در
�آنجا قربانگاهی بنا كرد و اسم �آنجا را قربانگاه خدای بیتئیل
گذاش���ت .زیرا هنگامی كه او از دستبرادرش فرار میكرد،
ش را در �آنجا بر او ظاهر كرد8 .دبوره ،دایه ربكا مرد.
خدا خود 
ت بلوطی در جنوببیتئی ل دفن كردند .به
او را در زیر درخ 
ط گریان» گذاشتند.
همین جهت اسم �آن را «بلو ِ
9وقتی یعقوباز بینالنهری ن برگشت ،خدا دوبارهبر او ظاهر
ت داد10 .خدا به او فرمود« :اسمتو یعقوب
ش���د و او را برك 
است ،ا ّما بعد از ایناس م تو اسرائی ل خواهد بود11 ».خدا بهاو
فرمود« :من خدای قادر مطلقهستم .بارور و کثیر شو .اقوام
و مل ل از نس ل تو به وجود �آیند و تو ج ّد پادشاها ن خواهی شد.
12من سرزمینی را كهبهابراهیم و اسحاق دادم به تو و بعد از
تو بهفرزندانتو خواهمداد13 ».سپسخدا از نزد او بالا رفت.
14یعقوبدر همانجایی كه خدا با او گفتوگو كرد یکستون
سنگی برپا كرد و هدیٔه نوشیدنی و روغ ن زیتو ن روی �آ ن ریخت
و �آن را تقدیسنمود15 .او اس م �آنجا را بیتئی ل گذاشت .زیرا
در �آنجا خدا با او صحبتكرده بود.
فوتراحیل

ش بیتئیلرا ترکكردند .هنوز تا افراتهفاصلٔه
16یعقوبو خانوادها 
زیادی داشتند كهموق ع وض ع حم ل راحی ل رسید .زایید ن او بسیار
مشكلبود17 .هنگامی كه درد زایماناو خیلی شدید شدهبود ،قابله
به او گفت« :نترس ،اینهمپسر است18 ».ولی او در حالمرگبود
ش را بناونی (یعنی پسر غصٔه من) گذاشت
و در هما ن حالاس م پسر 
ولی پدرشاو را بنیامی ن (یعنی پسر دست راست من) نامید.
19راحی���لمرد و او را در كنار راه افرات���هكه حالا بیتلحم
نامیده میشود ،دفن كردند20 .یعقوببر سر قبر او یکستون
سنگی بنا كرد كه هنوز هم �آنستونبر روی قبر راحیل وجود
دارد21 .یعقوب از �آنجا كوچ كرد و اردوگاه خود را در طرف
دیگر ُبرجعیدر نصب كرد.
64

پیدایش  35و36 
پسران یعقوب

(اولتواریخ )2-1:2

ت داشت ،رئوبینبا بلههیكی
22وقتی یعقوبدر �آنجا سكون 
ب اینموضوع
از صیغههای پدر خود همخواب ش���د و یعقو 
را فهمید.
پسرانیعقوبدوازدهنفر بودند23 .پسرانلیهعبارتبودند
از :رئوبین پسر بزرگیعقوب ،شمعون ،لاوی ،یهودا ،یساكار
ف و بنیامین پسران راحیلبودند25 .دا ن و
و زبولون24 .یوس��� 
نفتالی پسرا ن بلهه كنیز راحیلبودند26 .جاد و اشیر پسرانزلفه،
كنیز لیهبودند .این پسرا ن در بینالنهرینمتولّد شدند.
فوتاسحاق

27یعقوببهممری نزدیکحبرون-جاییکهابراهی م و اسحاق
زندگی میكردند -به دیدنپدرشاسحا ق رفت28 .اسحا ق صد
و هشتاد سالداشت29 .او در حالی كه كاملا ً پیر شدهبود،
وفاتیافت .پسرانشعیسو و یعقوب او را دفنكردند.

36

نسلعیسو

(اولتواریخ )37 -34:1

فرزندانعیسو یعنی اَدوم 2كهبا دخترا ن كنعانی
ازدواجكرده ب���ود عبارتند از :عاده دختر ایلون
ِحتّی ،اهولیبامه ،دختر َع َنه دختر صبعو ن حوی 3و بسمهدختر
اسماعیلو خواهرشنبایوت4 .عادهالیفاز را به دنیا �آورد و بسمه
ح را زایید .تمام
رعوئیلرا زایید5 .اهولیبامه یعوش ،یعلامو قور 
اینپسراندر سرزمین کنعانبرای عیسو متولّد شدند.
6عیسو زنان ،پسران ،دخترا ن و تمام اهل خانهاشرا با تمام
ت و از نزد
ت �آورده بود ،برداش 
گلّهها و هرچه در كنعانبهدس 
برادرشیعقوببهجای دیگر رف���ت7 .زیرا �آنها گلّههای زیاد
داشتند و �آ ن زمینبرای هردوی �آنها كافی نبود8 .پسعیسو در
كوههای سعیر در اَدومساك ن شد .عیسو همان اَدوم است.
9اینها فرزندانعیسو ج ّد اَدومیانهستند13-10 :عاده زنعیسو
پس���ری بهنامالیفاز زایید .الیفاز پنج پسر داشت بهنامهای:
ک پس���ر هم از زن
تیم���ان ،اومار ،صفوَ ،جعت���امو قناز .او ی 
ش تمناع داشتبهنام عمالیق.
صیغهایا 
بسمه زندیگر عیس���و هم رعوئیلرا به دنیا �آورد و رعوئیل
چهار پسر داشت بهنامهای :ن ََحت ،زا َرح ،شمه و ِم ّزه.
14اهولیبامه ،زن عیس���و كه دختر َع َنهپسر صبعونبود ،سه
پسر برای عیسو زایید :یعوش ،یعلا م و قورح.
65

پیدایش 36

15ای ن قبایل از نسلعیسو هستند و الیفاز كهپسر اولعیسو
است ج ّد این قبایل بود :تیمان ،اومار ،صفو ،قناز16 ،قورح،
َجعتام و عمالیق .همٔه اینها از نسلعاده زنعیسو هستند.
17رعوئی ل پسر عیسو ج ّد اینقبایل بود :ن ََحت ،زارح ،شمه،
و ِم ّزه .اینها همهاز نسلبسمه ز ن عیسو بودند.
۱۸اینها ه���مقبایلی بودند كهاز فرزندان اهولیبامهدختر َع َنه-
زن عیس���و بودند :یعوش ،یعلا م و قورح19 .تمام اینقبایل از
نسل عیسو بودند.
نسلسعیر

(اولتواریخ )42-38:1

21-20مسك ن اصلی سرزمیناَدومبی ن قبایلی كهاز نس ل سعیر
ت بودند از :لوطان،
حوری بودند ،تقسیمشد .ای ن قبایل عبار 
شوبال ،صبعونَ ،ع َنه ،دیشون ،ایصر و دیشان.
22لوت���ان ج ّد خاندانحوری و هیمامبود( .لوطانخواهری
به نام تمناع داشت).
23ش���وبال ج ّد خاندانهای ،علوان ،م َن َحت ،عیبال ،شفو و
اونام بود.
24صبعوندو پسر داشت :ایه و َع َنه( .اینهمان َع َنه است که
ش را میچرانید ،چشمههای
هنگامی كهدر بیابانالاغهای پدر 
�آبگرم را پیدا كردَ 26-25 ).ع َنه پدر دیشونكه ج ّد خاندانهای
حمدان ،ایش���بان ،بتران ،و ِكراناست ،بودَ .ع َنهدختریبه
ناماهولیبامه داشت.
27ایصر ج ّد خاندانهای بلهان ،زعوانو عقان بود.
28دیشان ج ّد خاندانهای عوص و ارانبود.
3۰-29اینها قبایل حوری در س���رزمیناَدومهس���تند :لوتان،
شوبال ،صبعونَ ،ع َنه ،دیشون ،ایصر و دیشان.
پادشاهان َادوم

(اولتواریخ)54-43:1

39-31قبلاز اینکه در اس���رائی ل پادشاهی سلطنت كند ،این
پادشاهان بهاینترتیبدر سرزمیناَدو م سلطنتكردند:
بالعپسر بعور از دینهابه.
یوبابپسر زارحاز ُبصره.
حوشاماز منطقٔهتیمان.
هداد پسر بداد از عویت.
(هداد ،مو�آبیانرا در جنگی در سرزمینمو�آبشكستداد).
َسمله از مسریقه.
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ت رودخانه.
شاولاز رحوبو 
بع ل حانا ن پسر عكبور.
هداد از فاعو( .زنهداد ،مهتابی ل دختر ماتراد و نؤه
مذهاب بود).
43-40عیسو ج ّد اینقبایل اَدومی بود :تمناع ،علوه ،یتیت،
اهولیبامه ،ایله ،فینون ،قناز ،تیمان ،مبصار ،مجدیئیلو عیرام
منطقهای كههریک از ای���ن قبایل در �آنزندگی میكردند ،به
نام�آنها شناختهشد.

37

یوسف و برادرانش

یعقوب به زندگ���ی در كنعانكهمحل اقام 
ت
پدرشبود ،ادامهداد2 .و اینداس���تان زندگی
یعقوبو خانوادٔه اوست:
ف كهجوانهفدهسالهای بود ،به اتّفاقبرادرانش-پسران
یوس 
بله���ه و زلفهزنان صیغهای پدرش -از گلّ�ه�ٔ پدر خود مواظبت
میكرد .او از كارهای بدی كهبرادرانشمیكردند به پدرش
خبر میداد.
ف را از تمام پسرانشبیشتر دوستمیداشت.
3یعقوب ،یوس 
زیرا یوسف در زمانپیری او به دنیا �آمده بود .او برای یوسف
ش دیدند كه
ردای بلن ِد �آستینداری دوختهبود4 .وقتی برادران 
پدرشا ن یوسفرا بیشتر از �آنها دوستدارد ،از او خیلی بدشان
�آمد .به طوری كهنمیتوانستند با او دوستانهصحبتكنند.
ف خوابی دید .وقتی خوابشرا برای برادرانش
5یکشبیوس 
تعریف كرد� ،آنها از او بیش���تر متن ّفر ش���دند6 .یوسفگفت:
ش بدهید چه خوابی دیدهام7 .ما همهدر یکمزرعه مشغول
«گو 
بستندستههای گندمبودیم .دستٔه گندممن بلند شد و راست
ایستاد .دستههای گندم شما دور دستٔه گندممنایستادند و در
مقابل �آنتعظیمكردند».
ش گفتند�« :آیا فكر میكنی تو پادشاهو فرمانروای ما
8برادران 
خواهی شد؟» پسبهخاطر خوابی كه یوسف دیده و برای �آنها
تعریف كردهبود نفرت�آنها از او بیشتر شد.
ب دیگری دید و بهبرادرانش گفت:
9بعد از �آن یوسفخوا 
ب دیگری دیدم .خوابدیدم كه خورش���ید و ماه و
«منخوا 
یازده ستاره به منتعظیم میكردند».
ف كرد .پدرشاو را
10او این خوابرا برای پدرش همتعری 
سرزنشكرد و گفت« :اینچه خوابی است كهدیدهای؟ �آیا
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فكر میكنی كهمن و مادرتو برادرانت�آمده و در مقابلتو
تعظیم خواهیم كرد؟»
11برادرانیوسف به او حسادت میورزیدند .ا ّما پدرشاین
موضوع را بهخاطر سپرد.
فروش یوسفو بردن او بهمصر

12یک روز كهبرادرانیوس���فبرای چرانید ن گلّهبهشكیم
رفتهبودند13 ،یعقوب بهیوس���فگفت« :برادرانتدر شكیم
مشغولچرانیدن گلّههستند ،بیا تو را �آنجا بفرستم ».یوسف
گفت« :منحاضرم».
14پدرش گفت« :برو و از سلامتی برادرانتو از وضعگلّه
برای م��� ن خبر بیاور ».پسپ���درشاو را از دش���تحبرونبه
شكیم فرستاد.
وقتی یوسف به ش���كیم رس���ید15 ،در �آنجا دنبال برادرانش
میگشت .مردی او را دید و پرسید« :دنبال چه میگردی؟»
16یوسفگفت« :دنبالبرادرانممیگردم� .آنها مشغولچرانیدن
گلّه هستند� .آیا میدانی �آنها كجا هستند؟»
�17آن مرد گفت« :از اینجا رفتهاند .من از �آنها شنیدم كهبه
دوتا ن میروند ».پسیوسفبه دنبالبرادران خود رفتو �آنها
را در دوتانپیدا كرد.
18برادرانش او را از دور دیدند و قبل از اینکه به �آنها برس���د
توطئه چیدند تا او را بكشند�19 .آنها بهیكدیگر گفتند« :کسیکه
برای ما خوابدیدهاست ،می�آید20 .بیایید همی ن حالا او را
بكش���یم و در یكی از اینچاههای خشکبیندازیمو بگوییم
جانور د ّرندهای او را كشتهاست� .آ ن وقتببینیمتعبیر خوابهای
او چه خواهد شد».
21رئوبین وقتی اینرا ش���نید كوش���ش كرد ت���ا او را نجات
بده���د .پس گف���ت« :او را نكش���یم22 ،او را در یكی از این
چاهها بیندازیمو به او صدمهای نزنیم ».او این را بهخاطر این
گفتت���ا او را نجاتدادهبه نزد پدرش بازگردان���د23 .وقتی
یوس���ف بهنزد برادرانش �آمد� ،آنها او را گرفته و �آن ردای بلند
�آس���تیندار را از تنشدر�آوردند24 .سپس او را در چاهخشک
و بی�آبی انداختند.
25وقتی �آنها مش���غولغذا خوردنبودند ،متو ّجه شدند كه
كاروا ن اسماعیلیا ن كه از جلعاد به مصر میرود از �آنجا میگذرد
و بار ش���تران �آنها هم كتیرا و بلس���انو لادن بود26 .یهودا به
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برادرانشگفت« :از اینكهبرادر خود را بكشیمو موضوعقتل
او را پنهان كنیم چه نفعی به ما میرسد؟ 27بیایید او را بهاین
ت ما بهاو صدمهای نزدهایم.
اسماعیلیانبفروشیم .در �آنصور 
از اینها گذشتهاو برادر و از گوشتو خون ماست ».برادرانش
ت كردند28 .وقتی تاجرهای مدیانی از �آنجا
با پیشنهاد او موافق 
میگذش���تند �آنها یوسفرا از چاه بیرون كش���یدند و او را به
ت سكّٔه نقره بهاسماعیلیانفروختند� .آنها او را به
قیمت بیس 
مصر بردند.
ف در �آنجا نیست.
29وقتی رئوبینبهسر چاه�آمد ،دید كهیوس 
ش برگشت
غصه لباسخود را پاره كرد30 .و بهنزد برادران 
از ّ
و گفت« :پسر در �آنجا نیست .حالا منچهكار كنم».
�31آنها ُبزی را كش���تند و ردای یوسف را در خون�آن ُبز فرو
س �آ ن ردای �آستیندار خونی را بهنزد پدر خود بردند
كردند32 .سپ 
و گفتند« :ما اینرا پیدا كردهایم .ببین�آیا مالپسر توست؟»
ب �آ ن ردا را شناختو گفت« :بلی اینمالاوست.
33یعقو 
حتماً حیوا ن د ّرندهای او را كشتهاست .پسرمیوسفپارهپاره
س خود را پاره كرد و لباس
غصه لبا 
شده است34 ».یعقوباز ّ
سوگواری پوش���ید و م ّدت درازی برای پس���رش ماتم گرفت.
35تما م پسرها و دخترهای او �آمدند تا او را تسلّی بدهند ،ا ّما
او �آنها را رد كرد و گفت« :منبا ماتمبه گور خواهمرفت».
پس او به گریهو زاری برای پسرشادامه میداد.
ف را بهمص���ر بردند و او را به
36ا ّم���ا تاجرانمدیانی یوس��� 
فوتیفار كهیكی از افس���ران فرعون كه فرماندٔه محافظان کاخ
بود ،فروختند.

38

یهودا و تامار

ک كرد
در هما ن زمانیهودا برادرا ن خود را تر 
و نزد شخصی بهنام حیرهكه اهل عدُلام بود
ساكنشد2 .یهودا در �آنجا دختر كنعانی دید كهاسم پدرش
شوعهبود .او با �آندختر ازدواج كرد3 .او �آبستنشدهپسری
زایید و یهودا اسم او را عیر گذاش���ت4 .او دوباره �آبستن شد
و پسری زایید كه مادرش اس���مشرا اونان گذاشت5 .دوباره
�آبست ن شد و پسر دیگری زایید .اس م اینپسر را شیله گذاشت.
در موقع تولّد اینپسر یهودا در اكزیببود.
ت كه اسمشتامار بود.
6یهودا برای پسر اولشعیر زنی گرف 
7كارهای عیر ،شرارت�آمیز بود و خداوند از او ناراضی بود و او
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را كشت8 .پس یهودا بهبرادر عیر ،اونانگفت« :برو و حق
ت همخوابشو تا به
برادر شوهری را به جا بیاور و با زنبرادر 
این وسیلهنسلی برای برادرتبه وجود �آید9 ».ا ّما اونان چون
میدانستكه فرزندانتامار بهاو تعلّقنخواهند داشت ،پس
ت با او همخوابمیشد منیاش را بر زمینمیریختتا
هر وق 
ش به وجود نیاید10 .اینكار ،خداوند را ناراضی
نسلی برای برادر 
ش تامار
كرد و خداوند او را هم كشت11 .پسیهودا به عروس 
گفت« :تو بهخانٔه پدرتبرگرد و همینطور بیوه بمانتا پسرم
ت چو ن میترسید مبادا شیله
گ شود ».یهودا اینرا گف 
شیلهبزر 
س تامار به خانٔه پدرشرفت.
هم مثل برادرشبمیرد .پ 
12بعد از مدّتی زن یهودا مرد .بعد از اینکه روزهای عزاداری
ش حیرٔه عدُلامی به تمنه رفت ،همان
تما م شد ،یهودا با دوست 
جایی كه پشمگوسفندانش را میچیدند13 .یکنفر بهتامار
ش بهتمنه
ش برای چیدنپش م گوسفندان 
خبر داد كه پدر شوهر 
میرود14 .چون تامار دید كهش���یله بزرگشدهو هنوز با او
ازدواجنكردهاست ،لباسبیوهزنیاشرا عوضكرد و روبندی
بهصورتخود زد و با چادری خود را پوشانید .سپسبر دروازٔه
روستای عناییم كه در سر راه تمنه است ،نشست.
15وقتی یهودا او را دید خیالكرد فاحش���هاست .چو ن او
ت خود را پوشانده بود16 .پسنزداو رفتو خواستبا او
صور 
همخوابشود .یهودا نمیدانستكه�آنز ن عروس اوست.
تامار پرسید« :چقدر میدهی تا با منهمخوابشوی؟»
17یه���ودا ج���واب داد« :ی���ک  ُبزغال���ه از گلّ���هام برای���ت
میفرستم».
او گفت« :تا وقتی كه �آن را میفرس���تی �آی���ا گرویی نزدمن
میگذاری؟»
18یهودا گفت« :چهچیزی برای گرو بهتو بدهم؟»
ش من گرو
او گفتُ « :مهر خود را با بند �آنو عصایترا پی 
بگذار ».یهودا �آنها را بهاو داد و با او همخوابشد و �آنزن
�آبس���تنگردید19 .تامار بهخانه رف���تو چادر و روبندهاشرا
ت و دوباره لباسبیوهزنیاشرا پوشید.
برداش 
20یهودا ،دوستشحیره را فرستاد تا ُبزغاله را ببرد و گروییها
را از �آنزنپس بگی���رد .ا ّما حیره نتوانس���تاو را پیدا كند.
س از چند نفر از مردانی كهدر عناییمبودند پرسید�« :آنزن
21پ 
فاحشهای كه اینجا در كنار جادهبود ،كجاست؟»
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�آنها گفتند« :هیچ وقت فاحشهای اینجا نبودهاست».
22او پیش یهودا برگش���تو گفت« :م ن نتوانستم�آنزن را
پیدا كنم .مردان �آنجا هم گفتند كههیچوقتفاحشهای اینجا
نبوده است».
23یهودا گفت« :بگذار �آ ن ز ن �آنها را نگهدارد .ما نمیخواهیم
ش كرد م كهح ق او را بدهم.
كه مردمبه ما بخندند .منكوش 
ولی تو نتوانستی او را پیدا كنی».
24بعد از سهماه شخصی بهیهودا گفت« :عروستو تامار
فاحشگی كرده و �آبستنشده است ».یهودا دستور داد تا او را
بیاورند و بسوزانند.
25وقتی میخواستند او را بیاورند تا بسوزانند ،برای پدر شوهرش
ب اینچیزها �آبست ن شدهام ببیناین
پیغامفرستاد« :م ن از صاح 
 ُمهر و بند �آنو عصا مال كیست؟»
26یهودا �آنها را شناختو گفت« :ح ق با اوست .م ن بهقولی
كهداده بودم وفا نكردم .منمیبایستی او را به عقد پسرمشیله
درمی�آوردم ».یهودا بعد از �آ ن دیگر با تامار همخواب نشد.
27هنگامی كه وقت زاییدن تامار رس���ید ،معلوم ش���د كه
او دوقلو �آبستن اس���ت28 .در وقت زایمان یكی از بچ ّهها
دس���تش را بیرون �آورد ،قابله فوراً دس���تش را گرفت و نخ
قرم���زی دور �آن بس���ت و گفت« :این اول ب���ه دنیا �آمد».
29ا ّم���ا ب ّچه دس���تش را به داخل كش���ید و برادرش اول به
دنی���ا �آم���د .پس قابله گف���ت« :تو راه خود را ش���كافتی».
پس اس���م او را فارص گذاشتند30 .سپس برادرش با نخی
كه به دور دس���تش بس���ته شده بود به دنیا �آمد .اسم او را
زارح گذاش���تند.

39

یوسفو زن فوتیفار

اسماعیلیانیوس���فرا به مصر بردند و او را به
فوتیفار كهیكی از افس���ران فرع���ون كه فرماندٔه
ف بود و به او
محافظان کاخ بود ،فروختند2 .خداوند با یوس 
در هركاری توفیق میبخش���ید .او در خان�ه�ٔ اربابمصریاش
ماند3 .فوتیفار دید كهخداوند با یوسفاستو او را در هر
كاری موفّق میسازد4 .فوتیفار از او خوشش �آمد و او را خادم
مخصوصخود كرد و تمامداراییاش را به دس���تاو سپرد.
ف تمام دارایی �آ ن مصری را
5از �آنبهبعد خداوند بهخاطر یوس 
چهدر خانه و چهدر صحرا بركتداد6 .فوتیفار هرچه داشت
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بهدستیوسفسپرد و دیگر كاری به كارهای خانه نداشت
مگر غذایی كهمیخورد.
یوسف خوشهیكلو زیبا بود7 .بعد از مدّتی ،ز ن اربابش
به او علاقهمند شد و از او خواس���تتا با او همخواب شود.
ف خواهش او را رد كرد و گفت« :ببین ،اربابمبه خاطر
8یوس 
اطمینانی كهبه مندارد ،همه چیز را به منسپرده و از هیچ
چیز خبر ندارد9 .مندارای هماناختیاراتی هست م كه او هست.
او هیچچیزی را بهغیراز تو از منمضایقه نكردهاس���ت من
چطور میتوان م چنینكار خلافی را انجام ده م و علیه خدا گناه
ت كهبا او همخواب
كنم؟» 10ا ّما او هر روز از یوسفمیخواس 
شود و یوسف قبولنمیكرد.
11ا ّما یکروز وقتی یوسفداخلخانهرفت تا كارهایش را
ک از خدمتكاراندر خانهنبودند12 .زنفرمانده،
انجام دهد ،هیچی 
ب شو ».ا ّما
ت و گفت« :بیا با م ن همخوا 
رداییوسفرا گرف 
او فرار كرد و بیرو ن رفت .درحالیکهلباسشدر دست�آنزن
ماند13 .وقتی او دید كهیوس���فردای خود را جا گذاشته و
از خانه فرار كرده14 ،خدمتكارانرا صدا كرد و گفت« :نگاه
كنید اینعبرانی كه شوهرمبهخانه �آوردهاست ،میخواست
ت مرا فریب
به ما توهین كند .او وارد اتاق منشد و میخواس 
بدهد و بهمنتجاوز كند .ا ّما منبا صدای بلند فریاد كردم.
15وقتی او دید كه منفریاد میكنم ،فرار كرد و ردایش را نزد
منجا گذاشت».
�16آ ن زن رداییوسفرا نزدخودشنگاهداشتتا شوهرش
بهخانه �آمد17 .پسبرای او همجریانرا اینطور تعریفكرد:
«اینغلام عبرانی كهتو او را �آوردهای ،بهاتاق من وارد شد و
خواستمرا فریببدهد و به من توهین كند18 .ا ّما وقتی من
فریاد كردم ،او فرار كرد و ردایشرا نزدمنجا گذاشت».
ف این را شنید ،خشمگینشد20 .یوسف
19وقتی اربابیوس 
را گرفت و در زندانی كه زندانیانپادشاهدر �آنبودند زندانی
ف را بركتداد.
كرد و او در �آنجا ماند21 .ا ّما خداوند یوس��� 
ف را سرپرست
ف خوشش�آمد22 .او یوس 
بنابراینزندانباناز یوس 
همٔه زندانیان كرد و او مسئولتمامچیزهایی شد كه در زندان
انجام میگرفت23 .زندانبانبعد از �آنبه چیزهایی كهبه دست
یوسفسپرده شدهبود كاری نداشت ،زیرا خداوند با یوسف
بود و او را در تما م كارهایی كهمیكرد ،موفّق میساخت.
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تعبیرخوابزندانیانتوسط یوسف

مدّتی بعد رئیس ساقیها و رئیسنانواهای مخصوص
فرعون ،پادش���اهمص���ر مرتكبخلافی ش���دند.
2فرعونخشمگین ش���د 3و �آنها را بهزندان فرماندٔه محافظان
یعنی در همانزندانی كه یوسف زندانی شدهبود ،انداخت.
�4آنها مدّتزیادی در �آنزندانماندند و رئیسزندان ،یوسف
را م�أمور خدمت�آنها كرد.
5یکشبرئیس ساقیها و رئیسنانواها هریک خوابی دیدند
كه تعبیرهای مختلفی داش���ت6 .صب ح وقتی یوس���فنزد�آنها
�آمد ،دید كه �آنها نگرانهس���تند7 .پرسید« :چرا امروز نگران
هستید؟»
�8آنها جوابدادند« :هریکاز ما خوابی دیدهایمو در اینجا
كسی نیست كهخوابما را تعبیر كند».
ت تعبیر خوابها را میبخشد .بگویید
ف گفت« :خدا قدر 
یوس 
چه خوابی دیدهاید؟»
9پس رئیس س���اقیها گفت« :خوابدی���د م كه یک درخت
انگور جلوی مناست 10كهسه شاخه دارد .بزودی برگهای
�آ ن در�آمدند و خوشههایش ظاهر شدند و انگور رسیده دادند.
11من جامفرعون را نگه داش���ته بودم .پسانگورها را در جام
فشار دادمو �آن را بهدستفرعوندادم».
ب تو ای ن است :سهشاخه ،سهروز
ف گفت« :تعبیر خوا 
12یوس 
است13 .روز سوم فرعو ن گناه تو را میبخشد و تو مثلساب ق كه
س ساقیها بودی ،دوباره جام را به دستفرعو ن خواهی داد.
رئی 
14ا ّما وقتی همهچیز برای تو بهخوبی انجامشد ،مرا به یاد �آور.
ک كنتا از
مح ّبتی بهمنبك ن و احوالمرا به فرعونبگو و كم 
اینزندا ن �آزاد شوم15 .در واقعمرا از سرزمینعبرانیاندزدیدند و
در اینجا ه م كاری كهمستح ق زندانباشد ،مرتكبنشدهام».
16وقتی رئیسنانواها دید كهتعبیر خوابرئیسساقیها مساعد
و خوببود ،بهیوسفگفت« :منه م در خوابدیدم كه سه
سبد نانروی سرم میبردم17 .در سبد بالایی انواعنانشیرینی
ت و پرندگان�آنها را میخوردند».
برای فرعون وجود داش 
18یوس���ف گفت« :تعبیر �آن ایناس���ت :سهسبد ،سهروز
است19 .روز سومفرعون تو را از زندانبیرون می�آورد .سرت
ت را ب���ر دار می�آویزد تا پرندگان
را از تن ج���دا میكند و بدن 
ت تو را بخورند».
گوش 
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20پساز سهروز ،روز تولّد فرعون بود .پس او یکمهمانی
برای همٔه درباریا ن ترتیبداد .رئیس ساقیها و رئیسنانواها را
از زندانبیرون�آورد و �آنها را نزدهمٔه درباریان�آورد21 .رئیس
ساقیها را بر سر شغلسابقش گذاشت22 ،ا ّما رئیسنانواها را
ف گفتهبود به دار �آویخت23 .ا ّما رئیس ساقیها
همانطور كهیوس 
هرگز یوسف را بهیاد نیاورد و او را بكلّی فراموشكرد.

41

 تعبیرخوابپادشاه توسط یوسف

بعد از دو سالكهاز ای ن جریا ن گذشت ،فرعون
در خوابدید كه در كنار رود نی ل ایستاده است،
2ك���ههفت گاو چ���اقو پروار از رود نیل بی���رون �آمدند و در
ت گاو دیگر
میان علفها مش���غول چریدنش���دند3 .سپس هف 
بیرون�آمدند كهلاغر و استخوانی بودند .ای ن گاوها در مقابل
گاوهای دیگر در كنار رودخانهایستادند�4 .آنها گاوهای دیگر را
خوردند .در این موقع فرعون بیدار شد5 .وی خوابید و دوباره
خواب دید كه :هفتخوشٔه گندم ُپر بار بر یک ساقه رویید.
6بعد از �آنهفتخوشٔه گندمدیگر كه باریکو از باد صحرا
پژمردهش���ده بودند ،در�آمدند 7و خوشههای بیبار� ،آنهفت
خوشٔه پربار را بلعیدند .در اینموقعفرعو ن از خواببیدار شد
و فهمید كهخواب دیده است8 .صبح �آ ن روز فرعوننگران
بود .پس دس���تور داد تا همٔه جادوگرانو حكیمانمصری را
حاضر كردند .سپسخواب خود را برای �آنها بیا ن كرد .ولی
هیچکدامنتوانستند خوابفرعونرا تعبیر كنند.
9در �آنموقعرئیسساقیها بهفرعون گفت« :امروز خطاهای
ت نانواها
گذشتهامبه یادم �آمد10 .وقتی فرعون بر م ن و سرپرس 
خشمگی ن شدند و ما را به زندا ن فرماندٔه گارد انداختند11 ،یک
ش���ب هردوی ما خوابی دیدیم كه تعبیرهای مختلفی داشت.
12یکجوا ن عبرانی همدر �آنجا بود كهغلام فرماندٔه گارد بود.
ما خوابهای خود را بهاو گفتی م و او �آنها را برای ما تعبیر كرد.
13همهچیز همانطور كه او گفته بود ،اتّفاقافتاد .من بهمقام
پیشین بازگشتم و سرپرستنانواها را اعدام كردید».
14فرعونفرستاد تا یوس���فرا فوراً از زندانبیرون بیاورند.
ت خود را تراشید و لباس���شرا عوض كرد و به
یوس���فصور 
حضور فرعون �آمد15 .فرعونبه او گفت« :من خوابی دیدهام
كههیچكس نتوانس���ته �آنرا تعبیر كند .بهمن گفتهاند كهتو
میتوانی خوابها را تعبیر كنی».
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16یوسف در جواب گفت« :اعلیحضرتا ،مننمیتوانم .ا ّما
خدا قدرتتعبیر را خواهد بخشید».
ب دیدم كه كنار رود نیل ایستادهام.
17فرعون گفت« :خوا 
18هف���تگاو چاقو پروار از رودخان�ه�ٔ نیلبیرون�آمدند و در
ت گاو دیگر بعد
میان چراگاه مشغولچرید ن شدند19 ،و هف 
از �آنها بیرون�آمدند كهلاغر و استخوانی بودند ،به طوری كه
تا �آنوقتگاوی به �آنلاغری در هی چ جای مصر ندیدهبودم.
20گاوه���ای لاغر ،گاوهای چاقرا خوردن���د21 .ا ّما هیچكس
ت بفهمد كه �آنها گاوهای چا ق را خوردهاند ،چونكه
نمیتوانس 
درستبه لاغری اولشا ن بودند .سپس از خواببیدار شدم.
22دوب���اره خوابیدمو باز خوابدیدم كههفتخوش�ه�ٔ پربار
گندمبر یکس���اقهروییدند23 .بعد از �آن هفتخوشٔه گندم
دیگر كهبیبار و از باد صحرا پژمردهش���دهبودند ،روییدند.
24خوشههای پژمرده ،خوشههای پربار را بلعیدند .من خواب
ک از �آنها نتوانست
را برای جادوگرانتعریف كردم .ا ّما هیچی 
�آن را برای منتعبیر كند».
ک معنی میدهد.
25یوسفبه فرعو ن گفت« :هر دو خوابی 
خدا از �آنچه میخواهد بكند بهشما خبر داده است26 .هفت
ت خوشٔه پربار گندمهمهفت
گاو چاق ،هفتسا ل استهف 
ت گاو لاغر
سا ل استو هر دو خوابشما یكی است27 .هف 
ت خوشٔه بیبار كهاز باد صحرا پژمرده شده بودند ،هفت
و هف 
سالقحطی و خشكسالی هستند28 .همانطور كهبه فرعون
گفتم .خداوند از �آنچه میخواهد بكند ،ش���ما را �آگاه ساخته
است29 .م ّدت هفت سال در تماممصر فراوانی خواهد شد.
30بعد از �آن ،م ّدت هفت سال قحطی خواهد �آمد .به طوری
كه �آن هفتسالفراوانی فراموش خواهد شد ،زیرا �آن قحطی
سرزمی ن مصر را نابود خواهد كرد�31 .آ ن قحطی به قدری شدید
اس���ت كهاثری از �آنسالهای فراوانی باقی نخواهد گذاشت.
32معنی اینکهدو مرتبه خوابدیدهاید ایناست كهای ن امر از
طرف خدا مق ّرر گردیده و بزودی اتّفاقخواهد افتاد.
33«34-حالا ش���ما باید ش���خصی كه دانا و حكیم باشد،
انتخابنمایید و او را م�أمور كنی���د كهبهاتّفاق ع ّدهای دیگر
در سراس���ر مصر در تماممدّتهفتسالفراوانی یکپنجم
محصولاتزمی���ن را جمع�آوری كنند35 .دس���تور بدهتا تمام
غلا ّترا در سالهای فراوانی جم ع كنند و �آنها را زیر نظر شما
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در انبار ش���هرها ذخیره و نگهداری كنن���د36 .این �آذوقه برای
ت�أمین خوراکمرد م در سالهای قحطی ذخیره شود تا مردماز
گرسنگی هلاکنشوند».
نخستوزیری یوسف

37فرعو ن و همٔه درباریان ،اینپیشنهاد را پسندیدند38 .پس
فرعون به �آنها گفت« :ما هرگز كس���ی را بهتر از یوسف پیدا
ت كهروحخدا در اوست39 ».پس
نخواهیمكرد .او مردی اس 
فرعونبه یوس���ف گفت« :خدا همٔه اینچیزها را به تو نشان
ت و فه م تو از همه
داده است .پسكاملا ً معلوم است کهحكم 
بیشتر است40 .منتو را در سراسر كشور م�أمور اجرای اینكار
میكنمو تمام مردم از فرمانتو اطاعتخواهند كرد .بعد از من
تو دومی ن مرد قدرتمند اینكشور هستی و فقطدر تختو تاج
از تو بالاترم41 .اكنونتو را نخستوزیر مصر میكنم42 ».فرعون
انگشتر خود را كهروی �آ ن ُمهر مخصوصفرعو ن بود از دستش
ف كرد و ردای كتانی گرانبهایی به
بیرون �آورد و بهدست یوس 
او پوشانید و یکطوقطلا بهگرد ن او انداخت43 .بعد دومین
كالسكٔه خود را بهیوسفداد تا سوار شود و گارد احترامدر
جلوی او میرفتند و فریاد میكردند« :زانو بزنید ،زانو بزنید ».به
اینترتیبیوسفنخستوزیر مصر شد44 .فرعو ن به او گفت:
«منفرعونهستم ،در سراسر مصر هیچكس حق ندارد بدون
اجازٔه تو دست یا پای خود را دراز كند45 ».پسفرعون اسم
یوسفرا صفناتفعنیح گذاشت و برای او زنی گرفتبه نام
«اسنات» كه دختر فوتی فارع ،كاهنشهر اونبود.
46یوسفسی ساله بود كهبه خدمتفرعون مشغولشد.
او کاخ فرعون را ترک كرد و در سرتاس���ر مصر گردشكرد.
47در مدّتهفت سالاول ،زمینمحصولبس���یار داد 48و
یوسفتمام محصولاتی كه جمع�آوری میكرد در شهرها انبار
نمود .او در هر شهر �آذوقه را از اطراف همانشهر جمع�آوری
و انبار میكرد49 .غلّهبه اندازٔه ماس���ههای دریا فراوانبود به
طوری كهیوسفدیگر �آنها را حساب نمیكرد.
ت صاحب
ف از اسنا 
50قبلاز اینکهسالهای قحطی برسد ،یوس 
دو پسر شد51 .او گفت« :خدا تمام سختیها و خانوادهامرا از
ش را منسی گذاشت52 .او
یاد م ن بردهاست ».پساس م پسر اول 
همچنی ن گفت« :خدا در سرزمینی كهدر �آ ن سختی كشیدم به
منفرزندان دادهاست ».پسپسر دومش را افرائیم نامید.
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53هفت سالفراوانی در س���رزمینمصر به پایانرسید 54و
ف گفتهبود شروعشد.
ت سالقحطی ،همانطور كه یوس 
هف 
قحطی در كشورهای دیگر همشروعشد ،ا ّما در سرزمی ن مصر
�آذوقهموجود بود55 .وقتی مصریها گرسنه میماندند نزد فرعون
ک میخواستند .فرعونهمبه�آنها دستور
میرفتند و از او خورا 
میداد كهنزد یوسفبروند و هرچه او به �آنها میگوید ،انجام
ت و یوسف
دهند56 .قحطی به سختی سراسر مصر را فراگرف 
تمامانبارها را بازكردهو غلّه را به مصریا ن میفروخت57 .مردم
از سراس���ر دنیا به مصر می�آمدند تا از یوسفغلّه بخرند .زیرا
قحطی همهجا را گرفته بود.

42

رفتن برادران یوسف به مصر برای خرید غ ّله

وقتی یعق���وب فهمید كه در مص���ر غلّه وجود
ت روی دست
ش گفت« :چرا دس 
دارد ،بهپسران 
گذاش���تهاید؟ 2من ش���نیدهامكهدر مصر غلّههست .به �آنجا
بروید و غلّهبخرید تا از گرسنگی هلاکنش���ویم3 ».پسده
برادر ناتنی یوسفبرای خرید غلّه بهمصر رفتند4 .ا ّما یعقوب
بنیامینرا كه برادر تنی یوسفبود با �آنها نفرستاد .چو ن ترسید
بلایی به سرشبیاید.
5پس���رانیعقوببهاتّفاقع ّدهای دیگ���ر برای خرید غلّهبه
مصر �آمدند .زیرا در تمامسرزمینكنعانقحطی بود6 .یوسف
نخستوزیر مصر بود و غلّه را به تمامكسانیكه از سراسر دنیا
می�آمدند ،میفروخت .پسبرادران یوسف �آمدند و در مقابل
او سجده كردند7 .وقتی یوس���ف برادران خود را دید �آنها را
ش���ناخت .ا ّما طوری رفتار كرد كه گویی �آنها را نمیشناسد.
ف با خشونتاز �آنها پرسید« :شما از كجا �آمدهاید؟»
یوس 
ب دادند« :ما از كنعان �آمدهایم تا �آذوقهبخریم».
�آنها جوا 
ف را نشناختند.
ف برادرانخود را شناختولی �آنها یوس 
8یوس 
9یوس���فخوابی را كه دربارٔه �آنها دیده بود ،به یاد �آورد و به
ف كشور
�آنها گفت« :شما جاسوسهستید و �آمدهاید تا از ضع 
ما �آگاهشوید».
�10آنها گفتند« :نه ،ای �آقا ،ما مثلغلامانتو برای خرید �آذوقه
�آمدهایم11 .ما همهبرادریم ،ما جاس���وس نیستیمبلكه مردمان
امین و راستگویی هستیم».
12یوسفبه�آنها گفت« :نهشما �آمدهاید تا از ضعف كشور
ما �آگاهشوید».
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�13آنها گفتند« :ای �آقا ،ما دوازدهبرادر بودیم .همهفرزندان
یک مرد در سرزمین کنعان .یكی از برادرا ن ما اكنوننزد پدرمان
استو یكی هممرده است».
14یوس���فگفت« :به همین جهتاس���ت كه گفتم ،شما
جاسوسهس���تید15 .حالا شما را اینطور امتحان میكنم :به
جانفرعون قسمكه تا برادر كوچکشما به اینجا نیاید شما
را �آزاد نخواهم كرد16 .یكی از شما برود و او را بیاورد .بق ّیٔه
شما هم اینجا زندانی خواهید شد تا درستی حرفشما ثابت
ش���ود .در غیر این صورت ،بهجانفرعونقسم میخورمكه
ت سه روز در زندان
س �آنها را م ّد 
شما جاسوسهستید17 ».سپ 
انداخت.
ف به �آنها گفت« :م ن مرد خداترسی هستم.
18روز سوم یوس 
شما را بهیکشرط�آزاد میكنم19 .اگر شما راست میگویید
یكی از شما اینجا در همی ن زندانبماند و بق ّیٔه شما با غلّهای كه
برای رف ع گرسنگی خانوادٔه خود خریدهاید ،بازگردید20 .سپس
ک خود را نزد منبیاورید تا حرفهای شما
شما باید برادر كوچ 
ثابت شود و منشما را هلاکنكنم».
�آنها با اینپیش���نهاد موافقت كردند 21و بهیكدیگر گفتند:
«ما حالا در نتیج���ٔه كاری كهبا برادر خ���ود كردیممجازات
میش���ویم .چگونهاز روی ناراحتی بهما التماسمیكرد و ما
گوشندادیم ،بهخاطر همین اس���تكهما اكنوندچار چنین
زحمتی شدهایم».
22رئوبینگفت« :منبه ش���ما گفتمكه�آن پس���ر را اذیّت
گ او مجازات
ش ندادید و حالا بهخاطر مر 
نكنید .ولی شما گو 
ف فهمید كه�آنها چهمیگویند ولی �آنها این
میشویم23 ».یوس 
را نمیدانستند ،زیرا به وسیلٔه مترجمبا او صحبتمیكردند.
24یوسفاز نزد�آنها رفت و شرو ع كرد به گریه كردنو بعد
س شمعون
دوبارهنزد�آنها برگشت و با �آنها صحبتكرد .سپ 
را گرفت و در مقابل �آنها دستو پای او را بست.
بازگشت برادران یوسف بهكنعان

ش را ُپر از غلّهكنند.
25یوسفدستور داد تا كیسههای برادران 
پولهركسرا در كیس���هاشبگذارند و توشٔه سفر بههركس
بدهند .ای ن دستور انجام شد26 .سپسبرادرانشكیسههای غلّه
را بر الاغهای خود بار كردند و بهراه افتادند27 .در جاییکه
شبرا منزل كرده بودند ،یكی از �آنها كیسٔه خود را باز كرد
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تا ب���هالاغش غذا بده���د .ا ّما دید كه پولشدر درون كیس���ٔه
اوست28 .پسبه برادرانشگفت« :پول منبه منپس داده
شده و ال�آن در كیسٔه مناست ».همهدلهایشانفرو ریختو
از ترس از یكدیگر میپرسیدند« :اینچهكاری استكه خدا
با ما كردهاست؟»
29وقتی در كنعا ن بهنزد پدرشا ن رسیدند ،هرچهبرایشاناتّفاق
افتاده بود برای او تعریف كردند 30و گفتند« :نخس���توزیر با
خشونتبا ما صحبتكرد و خیالكرد كهما برای جاسوسی
به�آنجا رفتهبودیم31 .ما جوابدادی م كهما جاسوسنیستیم،
بلکه مردماندرستكاری هستیم32 .ما دوازده برادر بودیمهمه
ت و برادر كوچكمان
ک پدر .یكی از برادرانما مرده اس 
فرزند ی 
ب داد« :به اینطریق
ه م ال�آننزدپدرماناست�33 ».آنمرد جوا 
ک نفر از شما
میفهمم كه شما مردماندرستكاری هستید :ی 
نزد منبماند و بق ّیه برای رف ع گرسنگی خانوادٔه خود غلّه بگیرید
ک خود را بهنزد منبیاورید� .آن
س برادر كوچ 
و بروید34 .سپ 
وقت خواهم دانست كه شما جاسوس نیستید .بلكه مردمان
س میدهم� .آ ن وقت
درستكاری هستید و برادر شما را بهشما پ 
شما میتوانید در اینجا بمانید و داد و ستد كنید».
35وقتی �آنها كیسههای خود را خالی میكردند ،هركسپولش
را در كیس�ه�ٔ خودشپیدا كرد .وقتی پوله���ا را دیدند� ،آنها و
پدرشانترسیدند36 .پدرشا ن به �آنها گفت�« :آیا شما میخواهید
كهمنهمٔه فرزندانم را از دست بدهم؟ یوسفدیگر نیست،
ت و حالا میخواهید بنیامینرا همببرید .همٔه
شمعونهمنیس 
اینها به سر من �آمدهاست!»
ش گفت« :اگر م��� ن بنیامینرا برنگردانم،
37رئوبینبهپدر 
تو میتوانی هر دو پسر مرا بكشی .تو او را بهمنبسپار ،من
خود م او را برمیگردانم».
38ا ّما یعقوبگفت« :پسر مننمیتواند با شما بیاید .برادر او
مرده و او تنها مانده است .ممكناستدر راه اتّفاقی برای او
بیفتد .منیکپیرمرد هستمو این غممرا خواهد كشت».

43

بازگشت برادرانیوسفبا بنیامین بهمصر

قحطی در كنعان ش���دید شد2 .وقتی خانوادٔه
یعقوب تمامغلّهای را كه از مصر �آورده بودند
خوردند ،یعقوببهپسرانشگفت« :بهمصر بازگردید و مقداری
ک برای ما بخرید».
خورا 
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3یهودا بهاو گفت�« :آ ن مرد بهس���ختی به ما هش���دار داد
ک خود را با خود نبریم ،اجازهنداری م پیش
كهتا برادر كوچ��� 
او بازگردی���م4 .اگر تو حاضری برادر ما را با ما بفرس���تی ،ما
میرویم و برای تو �آذوقه میخریم5 .ا ّما اگر تو حاضر نیستی،
ما همنمیرویم .زی���را �آنمرد بهما گفتكه تا برادر خود را
همراه نبریماجازهنداریمنزداو بازگردیم».
6یعقوب گفت« :چرا ش���ما به �آن م���رد گفتید كه ما برادر
دیگری همداریم و مرا بهعذاب انداختید؟»
ب دادند�« :آ ن مرد با دقّ���ت دربارٔه ما و از وضع
�7آنه���ا جوا 
خانوادٔه ما سؤال میكرد .میپرس���ید�' :آیا پدر شما هنوز زنده
است؟ �آیا برادر دیگری همدارید؟' ما همبه او جوابصحیح
دادیم .از كجا میدانستیم او میگوید كهبرادر خود را به �آنجا
ببریم؟»
ت تا بلند شویم
8یهودا بهپدرشگفت« :پسر را با م ن بفرس 
و برویمو همٔه ما زندهبمانیم .نهما بمیریم ،نهتو و نهب ّچههای
ما9 .منزندگی خودمرا نزد ت���و گرو میگذارمو تو او را به
دستمن بسپار .اگر او را صحیح و سالم نزدتو برنگرداندم،
برای همیشهگناه اینكار به گرد ن منباشد10 .اگر ما اینقدر
صبر نمیكردی م تا به حالدو مرتبه رفته و برگشتهبودیم».
11پدرشان یعقوببه �آنها گفت« :حالا كه اینطور است ،از
بهترینمحصولاتزمی ن با خود بردارید و بهعنوا ن هدیه برای
نخستوزیر ببرید .كمی بلسان ،عسل ،كتیرا ،ادویه ،پسته و
بادام 12پول هم ،دو برابر با خود بردارید .چو ن شما باید پولی
را كه در كیسههایتانبهشما بازگردانیده شدهاست ،با خود
بردارید .ممك ن استدر �آ ن مورد اشتباهی شده باشد13 .برادر
خود را همبردارید و ب���هنزد �آ ن مرد بازگردی���د14 .امیدوارم،
خدای قادر مطلقدل �آنمرد را نرمكند تا نس���بتبهش���ما
مهربان گردد و بنیامینو برادر دیگرتانرا بهشما پس بدهد.
ت بدهم ،باید
اگر قسمتمن این است كه فرزندانمرا از دس 
قبول كنم».
15پس ،برادران هدایا و دو برابر پول ،با خود برداشتند و با
ت كردند .در مصر به حضور یوسف
بنیامی ن به سوی مصر حرك 
رفتند16 .یوس���ف وقتی بنیامینرا با �آنه���ا دید ،بهخدمتگزار
مخصوص خانهاشدستور داده گفت« :این مردان را به خانه
ک حیوا ن س���ر بِ ُبر و
ببر� .آنها ناهار را با منخواهند خورد .ی 
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ف دستور داده بود انجام داد و
�آمادهكن17 ».خادم هرچه یوس 
ف برد.
برادرانرا به خانٔه یوس 
18وقتی كه �آنها را بهخانٔه یوس���ف میبردند� ،آنها ترسیدند
و فكر میكردند كه بهخاطر پولی كه دفعٔه اولدر كیسههای
�آنها جا مان���دهبود �آنها را به�آنجا میبرن���د تا بهطور ناگهانی
به �آنها حملهكنند ،الاغهایش���ان را بگیرند و بهصورتغلام
بهخدمت خود در �آورند19 .پسوقتی نزدیکخانه رسیدند،
بهطرفخادم رفتند و بهاو گفتن���د«20 :ای �آقا ،ما قبلا ً یک
مرتبهبرای خرید غلّهبه اینجا �آمدیم21 .س���ر راه در محلی كه
استراحت میكردیم ،كیس���ههای خود را باز كردیم و هریک
پولما ن را تماماً در دهانٔه كیسٔه خود پیدا كردیم .ما �آن را برای
ش���ما پس �آوردهایم22 .همچنینمقداری ه���م پول �آوردهایم تا
غلّه بخری م ما نمیدانیم چه كسی پولهای ما را در كیسههای
ما گذاشته بود».
23خادم گفت« :نگران نباشید و نترسید .خدا -خدای پدر
شما -پولهای شما را در دهانٔه كیسههایتان گذاشتهاست .من
س شمعون را ه م نزد�آنها
پولهای ش���ما را دریافتكردم ».سپ 
�آورد.
24خادمتما م ب���رادران را بهخانهبرد .برای �آنها �آب �آورد تا
پاهای خود را بشویند و به الاغهای �آنها علوفه داد تا بخورند.
25موق ع ظهر قبلاز اینكهیوس���فبهخانهبیاید� ،آنها هدایای
خود را حاضر كردند تا بهاو تقدی م كنند .زیرا شنیدهبودند كه
ف خواهند خورد26 .وقتی یوسفبهخانه �آمد،
ناهار را با یوس 
�آنها هدایای خود را برداشتهو به خانه �آمدند و در مقابلاو به
زمین افتادند و سجدهكردند27 .یوسفاز وضع سلامتی �آنها
پرسید .سپس به �آنها گفت« :شما دربارٔه پدرتان كهپیر است
ت كردید ،او چطور است؟ �آیا هنوز زنده استو
با منصحب 
ب است؟»
حالشخو 
ب دادند« :غلامتو -پدر ما -هنوز زندهاس���تو
�28آنها جوا 
س زانو زدند و در مقابلاو تعظی م و
حالشخوباس���ت ».پ 
سجده كردند.
ش بهبنیامی ن -پسر مادرش -افتاد ،گفت:
ف چشم 
29وقتی یوس 
«پس ای ن برادر كوچکشماس���تهمانكسیكه دربارهاشبا
ت كردید .پسرم ،خدا تو را بركتبدهد30 ».سپس
منصحب 
ناگها ن �آنجا را ترکكرد ،چو ن بهخاطر علاقهای كهبهبرادرش
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ش رفتو
داشت،بغضگلویش را گرفت .پسبه اتاقخود 
ت و برگشتو در حالی
ت خود را شس 
گریه كرد31 .بعد صور 
كه خود را كنترل میكرد ،دستور داد غذا بیاورند32 .یوسف
جدا غذا میخورد و برادرانش همجدا .همچنی ن مصریانی كه
در �آنجا غذا میخوردند ،جدا بودند زیرا مصریها عبرانیان را
ب سنخود -از
س میدانس���تند33 .برادران دور میز برحس 
نج 
بزرگ بهكوچک -روبهروی یوس���فنشستهبودند .وقتی �آنها
دیدند كه چطور نشستهاند ،بهیكدیگر نگاهكردند و تع ّجب
نمودند34 .غذا را از میز یوس���فتقسیمكردند ،ا ّما قسمت
ف خوردند و نوشیدند
س �آنها با یوس 
بنیامینپنجبرابر بق ّیهبود .پ 
و خوشبودند.

44

جامگمشده

ص دستور داد« :كیسههای
یوسفبهخادممخصو 
�آنها را تا �آنجا كهمیتوانند ببرند ،از غلّه ُپر كن
و پول هركسرا همدر بالای كیسهاشبگذار2 .جام نقرهای
مرا هم با پولی كهبرادر كوچکبرای خرید غلّه �آوردهاس���ت
در كیس���هاشبگذار ».خادمتمام دس���توراتاو را اجرا كرد.
3روز بعد صب ح زود ،برادرا ن را با الاغهایشا ن روانٔه راه نمودند.
4هنوز فاصلٔه زیادی از شهر دور نشدهبودند كه یوسفبهخادم
دستور داد« :با عجله دنبال�آنها برو و وقتی به �آنها رسیدی بگو:
'5چرا در مقابل نیكی بدی كردید و چرا جامنقرهای �آقایم را
دزدیدید؟ اینهمانجامی استكه�آقای مندر �آنمینوشد و
با �آنفال میگیرد .شما كار بسیار بدی كردهاید»'.
6وقتی خادمبه �آنها رسید ،ای ن سخنا ن را به �آنها گفت�7 .آنها
ب دادند« :چهمیگویی؟ ما قس م میخوریمكه چنین
بهاو جوا 
كاری نكردهایم8 .تو میدانی كهما از سرزمین کنعان ،پولی را
كه در دهانٔه كیسههای خود پیدا كردی م برای شما پس�آوردیم.
پس چرا باید طلا یا نقرهاز خانٔه�آقای تو بدزدیم؟ 9اگر �آن را
نزدیكی از ما پیدا كردی ،او باید كشته شود و بق ّیهه م غلامان
شما خواهیمشد».
10او گفت« :منموافقم .ا ّما در كیس�ه�ٔ هرکسپیدا ش���ود
فقط �آن شخص غلاممنخواهد شد و بق ّیٔه شما �آزاد هستید
كهبروید11 ».همهفوراً كیسههای خود را بر زمین گذاشتند و
ت جستجو كرد.
هریک كیس�ه�ٔ خود را باز كرد12 .ناظر با دقّ 
از بزرگتر شرو ع كرد تا كوچكتر و جامدر كیسٔه بنیامینپیدا
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شد13 .برادرا ن لباسهای خود را پارهكردند و الاغهای خود را
بار كردهبه شهر برگشتند.
14وقتی یهودا و برادرانشبه خانٔه یوسف�آمدند ،او هنوز �آنجا
بود� .آنها در مقابل او س���جده كردند15 .یوسف گفت« :این
چه كاری بود كه كردید؟ �آیا نمیدانستید كهمردی مث ل منبا
فالگرفتن شما را پیدا میكند؟»
ب داد« :ای �آقا ،ما چهمیتوانی م بگوییمو چطور
16یهودا جوا 
میتوانیمبیگناهی خود را ثابتكنیم؟ خدا گناهما را �آشكار
ط کسیکهجامدر كیسٔه او بود ،بلكه
نموده است .حالا نه فق 
همٔه ما غلامانتو هستیم».
17یوسف گفت« :نه ،نه ،هرگز چنی ن كاری نخواهم كرد.
فقطكسیكه جام در كیسٔه او پیدا شده ،غلاممنخواهد شد.
بق ّیٔه شما میتوانید صحیح و سال م نزد پدرتانبرگردید».
شفاعت یهودا برای بنیامین

18یهودا بهنزد یوس���ف رفتو گفت« :ای �آقا ،لطفاً اجازه
دهید بهروشنی سخنبگویمو نسبتبه منعصبانی نشوید.
شما مثل خود فرعون هستید19 .ای �آقا ،از ما پرسیدید كه �آیا
ما پدر و یا برادر دیگ���ری داریم؟ 20ما جوابدادیم كهپدری
داریمكه پیر اس���ت .برادر كوچكتری همك���ه در زمانپیری
پدرمانمتولّد شده .برادر �آنپسر مردهو او تنها فرزندی است
كه از مادر �آنپس���ر برایش باقیمانده است .پدرشاو را خیلی
دوستدارد21 .ای �آقا ،شما فرمودید كه او را اینجا بیاوریمتا
ب دادیمكه �آنپسر نمیتواند پدرش را
او را ببینید22 .ما جوا 
ترک كند .اگر او را ترک كند ،پدرشخواهد مرد23 .سپس
ش شما بازگردی م مگر این كه
ش���ما گفتید كهاجازه نداریم پی 
برادر كوچكمانهمراه ما باشد.
«24وقتی ما نزدپدرمانبرگشتیم ،هرچهشما فرموده بودید به او
ک بخرید.
گفتیم25 .سپساو بهما گفتكهبرگردید و مقداری خورا 
ش �آنمرد
26ما جوابدادی م كهنمیتوانی م برویم ،ما اجازه نداریمپی 
ت كه
ک ما همبا ما باشد27 .پدرمانگف 
بروی م مگر اینکه برادر كوچ 
ط دو پسر برای من به دنیا �آورد.
شما میدانید كه همسرم راحی ل فق 
ک حیوا ن وحشی
28یكی از �آنها از نزد م ن رفته و حتماً بهوسیلٔه ی 
ک كردهدیگر او را ندیدهام
دریده شده است،چوناز وقتی كه مرا تر 
29حالا اگر شما اینیكی را ه م از منبگیرید و اتّفاقی برای او بیفتد،
موهای سفید مرا با غ م و اندوهبه گور خواهید گذاشت.
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«31-30حالا ای �آقا ،اگر منبدو ن اینپسر نزد پدرمبرگردم،
همی ن كهببیند پسر با مننیست ،خواهد مرد .زندگی او به این
ت خواهیم
پسر بسته استو ما با اینكار پدر پیر خود را از دس 
داد32 .دیگر اینکهزندگی خود را برای اینپسر نزد پدرمگرو
گذاشتهام .اگر ای ن پسر را بهنزد او برنگردانم ،همانطور كه
گفتهام تا �آخر عمر نزد پدرم گناهكار خواه م بود33 .حالا ای
�آقا ،به جای او من اینجا میمانم و غلام شما میشوم .اجازه
ش پدرم
بدهید او با برادرانشبرگردد34 .م ن چطور میتوان م پی 
بازگردم ،اگر اینپسر با من نباشد؟ من نمیتوانم بلایی را كه
بهسر پدرممی�آید ببینم».

45

معرفی میكند
یوسفخود را بهبرادرانش ّ

یوسف دیگر نتوانست نزدخدمتكارانشجلوی
س دستور داد تا همه
س خود را بگیرد .پ 
احسا 
از اتاقاو بی���رون بروند .و هنگامیکهاو خود را بهبرادرانش
شناس���انید هیچكس �آنجا نبود2 .او با صدای بسیار بلند گریه
كرد به طوری كهمصریاناو را ش���نیدند و اینخبر بهگوش
فرعو ن رسید3 .یوسفبهبرادرانشگفت« :م ن یوسفهستم.
�آیا پدرم هنوز زنده است؟» ا ّما وقتی برادرانشاینرا شنیدند ،به
قدری ترسیدند كه نتوانستند جواببدهند4 .سپسیوسفبه
�آنها گفت« :جلوتر بیایید� ».آنها جلوتر �آمدند .یوسف گفت:
«من ،برادر شما ،یوسفهستم -همان کسیکهاو را به مصر
فروختید5 -حالا از اینکه مرا به اینجا فروختید نگراننباش���ید
و خود را سرزنش نكنید .در واقعاینخدا بود كه مرا قبل از
ت دهد6 .حالا فقط
شما به اینجا فرستاد تا زندگی مردمرا نجا 
سال د ّوم قحطی است .پن ج سالدیگر هم محصولی در كار
نخواهد بود7 .خدا مرا قبل از شما بهاینجا فرستاد تا از اینراه
عجیببهفریاد شما برسد و تاشما و فرزندانتانزنده بمانید.
8پسدر واق ع شما نبودید كه مرا به اینجا فرستادید ،بلكهخدا
بود .او مرا دارای بزرگترینمقامدربار فرعونو مس���ئولتمام
كشور و نخستوزیر مصر كرده است.
«9حالا فوراً نزدپدر م بازگردید و بهاو بگویید :این سخنان
پسرتیوسف است' :خدا مرا نخستوزیر مصر كردهاست.
بدونت�أخیر نزدمنبیا10 .تو میتوانی در منطقٔه جوش ن زندگی
كنی -جایی كه بهمن نزدیکباشی -تو ،فرزندان تو ،نوههای
تو ،گوسفندانتُ ،بزهایت ،گاوهایت ،و هرچهكهداری11 .اگر
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ت كنم ،هنوز پن ج
تو در جوش ن باشی ،م ن میتوان م از تو مواظب 
سال دیگر از قحطی باقیمانده است .مننمیخواهمكهتو و
ت و گلّههایتاز بینبروید»'.
خانوادها 
12یوسفبه سخنانخود ادامهداد و گفت« :حالا همٔه شما
و همچنی ن تو ،بنیامین ،میتوانید ببینید كه منواقعاً یوس���ف
هس���تم13 .بهپدرمبگویید كهمن اینج���ا در مصر دارای چه
قدرتی هس���تم .هرچهكهدیدهاید بهپدرمبگویید .سپسفوراً
او را به اینجا بیاورید».
تو
ت خود را به گردنبرادرشبنیامینانداخ 
14یوسف دس 
ف را در
شروعكرد بهگریه كردن .بنیامینهمدرحالیکهیوس 
س در حالی كه هنوز
ف سپ 
بغلگرفتهبود ،گریه میكرد15 .یوس 
ش گرفتو بوسید،
گریهمیكرد ،برادرانشرا یكییكی در �آغو 
بعد از �آنبرادرانشبا او به گفتوگو پرداختند.
16وقتی خبر به کاخ فرعون رسید كهبرادرانیوسف�آمدهاند
فرعو ن و درباریان همهخوشحالش���دند17 .فرعو ن به یوسف
گفت« :بهبرادرانتبگو چارپایان خود را بار كنند و به كنعان
برگردند18 .سپسپدر و خانوادههایشانرا بردارند و به اینجا
بیایند .منبهتری ن زمینمصر را و بیشتر از �آنچهكه برای زندگی
�آنها لازمباشد ،بهایش���ان خواهمداد19 .به�آنها بگو چندین
گاری از مصر با خود ببرند تا زنانو ب ّچههای كوچکرا سوار
كنند و همراهپدرش���ان بیاورند�20 .آنه���ا از بابت چیزهایی كه
نمیتوانند با خود بیاورند نگراننباش���ند زیرا بهترینچیزها در
سرزمین مصر مال �آنها خواهد بود».
ب همانطورکهبه ایشا ن گفته شدهبود ،انجام
21پسرانیعقو 
فرعون دستور داده بود ،چند گاری
ف همانطورکه 
دادند و یوس 
و خوراکبرای س���فر بهایشانداد22 .همچنینبه هرکدام از
�آنها یکدستلباسداد .ا ّما بهبنیامینسیصد سكّٔه نقره و پنج
دستلباسداد23 .یوسفده بار الا غ از بهترینچیزهای مصر
و دهبار الاغ غلا ّت و نان و �آذوقهبرای س���فر پدرش فرستاد.
24او ب���رادران خود را روانه نمود و ب���ه �آنها گفت« :در راهبا
یكدیگر دعوا نكنید».
�25آنه���ا مصر را ت���رک كردند و به نزد پدرش���ان یعقوبدر
كنعا ن رفتند26 .بهپدرشانگفتند« :یوسفهنوز زندهاست.
او نخستوزیر مصر است!» یعقوبمات و متح ّیر شدهبود،
ت حرفهای �آنها را باور كند.
زیرا نمیتوانس 
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27ا ّما وقتی �آنها تمامسخنانیوسفرا بهاو گفتند ،و وقتی
گاریهایی را كهیوس���فبرای �آوردن او به مصر فرستادهبود،
دید حرفهای �آنها را باور كرد28 .او گفت« :پسرم یوسفهنوز
زندهاست .این تنها چیزی بود كهمیخواستم .میرومو قبل
از مردنماو را میبینم».

46

رفتن یعقوبو خانوادهاش به مصر

ت جمعكرد و بهبئرشب ع
یعقوبهرچهداش��� 
رف���ت .و در �آنجا برای خدای پدرشاس���حاق
قربانیها گذرانید2 .در ش���بخدا در رؤیا بهاو ظاهر ش���د و
فرمود« :یعقوب ،یعقوب»،
او جوابداد« :بلی ،ای خداوند».
3خداوند فرمود« :م ن خدا هستم .خدای پدرت .از رفتنبه
مصر نترس .زیرا مندر �آنجا از تو قومی بزرگ به وجود خواهم
�آورد4 .منبا تو بهمصر خواه م �آمد و از �آنجا تو را بهای ن سرزمین
برمیگردانم .موقع مردنت یوسف نزدتو خواهد بود».
ش او و ب ّچههای كوچک
5یعقوباز بئرشبعحركتكرد .پسران 
و زنانخود را در گاریهایی كه فرعون فرس���تادهبود ،س���وار
كردند�6 .آنها گلّهها و تمام اموالی را كه در كنعانبه دس���ت
�آوردهبودند برداشتهو بهمصر رفتند .یعقوب تمامخانوادهاش
7یعنی پسران ،دختران و نوههایشرا ه م با خود بهمصر برد.
8نا م کسانیکهبا یعقوببه مصر رفتند از اینقرار است:
گ یعقوب ،رئوبی ن 9و پس���رانرئوبین ،حنوک ،فلو،
پسر بزر 
حسرونو كارمی 10و شمعونو پسرانش :یموئیل ،یامین ،اوهد،
یاكین ،صوحر و ش���اول پس���ر ز ن كنعانی11 .لاوی و پسرانش:
ت و مراری 12یهودا و پسرانش :شیله ،فارصو زارح
جرشون ،قها 
ص كه
(عیر و اونا ن پسراندیگر یهودا در كنعانمردند ).پسرانفار 
عبارتبودند از :حصرونو حامول13 .یساكار و پسرانش :تولاع،
ش سارد ،ایلونو یا حلیئیل.
ب و شمرون14 .زبولونو پسران 
فُ َوه ،یو 
15اینها پسرانی هستند كهلیهعلاوهبر دخترشدینه ،برای یعقوب
در فداناَرام به دنیا �آورد و تعدادشانسی و سهنفر بود.
16همراه اینها جاد و پسراناو یعنی صفیون ،حجی ،شونی،
اصبون ،عبی ،ارودی و ارئیلی بودند17 .همچنی ن اشخاصذیل
ه م در جم ع �آنها بودند :پسراناشیر :یمنه ،یشوه ،یشوی ،بریعه
و خواهرشان سارح .پسران بریعه :حابر و ملكیئیل18 .شانزده
پسر زلفه ،كنیزی كهلابانبه دختر خود ،لیهداد.
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19دو پسر راحیلز ن یعقوبیوسفو بنیامین20 .پسرا ن یوسف،
منسی و افرای م كه اسنات دختر فوطی فارع ،كاهناون ،برای
یوسف در سرزمینمصر به دنیا �آورد21 .پسرانبنیامین :بالع،
باكر ،اشبیل ،جیرا ،نعمان ،ایحی ،رش ،مفیم ،حفیم و �آرد.
22این چهارده نفر پسرا ن و نوادگان راحیلو یعقوببودند.
23پسر دان :حوشیم24 .پسران نفتالی :یحصیئیل ،جونی،
یصر و شلیم.
25اینها پسرا ن بلهه ،كنیزی كهلابانبهدختر خود راحیلداد
ت نفر بود.
و او برای یعقوببه دنیا �آورد تعدادشانهف 
26تعداد فرزندان یعقوب-بهغیراز پس���ران و زنهای �آنها -كه
ش نفر بود27 .و با
با او بهس���رزمین مصر رفتند شصتو ش��� 
دو پسر یوسف كه در مصر متولّد شدهبودند مجموع خانوادٔه
یعقوببه هفتاد میرسید.
28یعقوب یهودا را نزداز خود نزدیوس���ف فرس���تاد تا بهاو
خبر بدهد كه پدرشو خانوادٔه او در راههس���تند و بزودی به
جوشنمیرسند.
29یوس���ف ارابٔه خود را حاضر كرد و بهجوش���نرفتتا از
پدرشاستقبال كند .وقتی یكدیگر را دیدند ،یوسف دستهای
ت زیادی گریه کرد.
خ���ود را به گردنپدرشانداختو م��� ّد 
30یعقوب به یوسفگفت« :حالا دیگر برای مردن حاضرم،
منتو را دیدم و یقی ن دارمكه هنوز زندهای».
31سپس یوسفبهبرادرانشو سایر اعضای خانوادٔه پدرش
گفت« :م���نباید بهنزد فرعونبرومو ب���هاو خبر بدهم كه
برادرانمو تمام اهل خانٔه پدرم كهدر كنعانزندگی میكردند
نزدمن�آمدهاند32 .بهاو خواهم گفت كهشما چوپان هستید
و حیوان���اتو گلّهها و رمههای خ���ود را با تمامدارایی خود
�آوردهاید33 .وقتی فرعوناز شما بپرسد كهكار شما چیست؟
34بگویید' :ما از دوران كودكی مانند اجدادمان چوپان بودیم
و از گلّههای خود مواظبت میكنیم '.بهاینترتیباو به شما
اجازهمیدهد كه در منطقٔه جوش���نس���اكن شوید ».یوسف
ای���نرا بهخاطر اینگف���تكه مصریها چوپان���انرا ناپاک
میدانس���تند.
بعد از �آ ن یوسف پنجنفر از برادرانشرا برداشتو
ت و بهاو گفت« :پدر و برادرانم
بهنزد فرعونرف 
با گلّهو رمهو هرچهدارند از كنعا ن بهنزد من�آمدهاند و اكنون
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ش را بهفرعو ن مع ّرفی
س برادران 
در منطقٔه جوشنهستند2 ».سپ 
كرد3 .فرعون از �آنها پرسید« :شغ ل شما چیست؟»
�آنها جوابدادند« :ما مانند اجداد خود چوپان هس���تیم 4و
بهخاطر اینبه اینجا �آمدهای م كه ،در كنعا ن قحطی خیلی شدید
استو ما علفزار برای چرانیدنگلّههای خود نداریم .حالا از
شما تقاضا داریماجازه بدهید كه ما در منطقٔه جوشن ساكن
ش تو
شویم5 ».فرعونبه یوس���فگفت« :پدر و برادرانت پی 
�آمدهاند6 .تمامس���رزمینمصر در اختیار توست .ایشانرا در
بهتری ن زمینها و در منطقٔه جوشن س���كونتبده .اگر در بین
ت گلّهداران
�آنها مردان كاردانی همهس���تند ایش���انرا سرپرس 
منبگردان».
ب را بهحضور فرعون �آورد.
7س���پس یوس���ف ،پدرشیعقو 
یعقوببهفرعو ن سلامكرد و درود فرستاد8 .فرعوناز یعقوب
پرسید« :تو چند سالداری؟»
9یعقوبگفت« :سالهای عمرم كه به سختی و در سرگردانی
گذشتهاستصد و سی سالاس���ت كهالبتهبهسناجدادم
نرسیدهاست10 ».س���پس یعقوب از فرعون خداحافظی كرد و
از نزداو رفت11 .یوسفهمان طوری كه فرعو ن دستور داده
بود ،پدر و برادرانشرا در مص���ر در بهترینزمینهای �آنجا در
نزدیكی شهر رعمسیسسكونتداد و در �آنجا ،املاكی را به
ایشان بخشید12 .یوسفبرای پدر و برادرانشو تماماعضای
خانوادٔه �آنها برابر تعدادشان �آذوقه ته ّیه كرد.
قحطی

13قحطی به قدری ش���دید شدهبود كه در هیچجا خورا 
ک
نبود .مرد م مصر و كنعان گرسنه و بینوا شدند14 .یوسفتمام
پوله���ای �آنها را در مقابل فروش غلّه از �آنه���ا گرفتهو به خزانٔه
فرعون گذاشتهبود15 .وقتی تما م پولها در مصر و كنعانتمام
ش���د ،مصریها به نزد یوس���ف�آمدند و گفتند« :پولما تمام
ش���ده .تو به ما خوراک بدهو كاری بكنكهما از گرسنگی
نمیریم».
16یوس���ف گفت« :اگر پولشما تمام شده ،حیوانات خود
را بیاورید و مندر عوض�آنها به شما غلّهمیدهم17 ».بنابراین
ف در مقابل
�آنها حیوانات خود را پیش یوس���ف �آوردند و یوس 
اسب و گوسفند و ُبز و گاو و الاغبه �آنها غلّه میداد .در �آن
سال یوسف در مقاب ل حیوانات بهایشانغلّه داد.
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18س���ال بع���د دوباره �آنها نزد یوس���ف �آمدن���د و گفتند:
«ای �آق���ا ،ما حقیقت را از ت���و پنه���ان نمیكنیم ،پول ما
تما م ش���ده و همٔه حیوانات ما هم مال شماست .دیگر به
غیراز بدنه���ا و زمینهایمان چیزی نداریم كه به تو بدهیم.
19بی���ا خ���ود ما و زمینهای ما را هم ب���ه عو ض غلّه بخر و
مگ���ذار مزارع ما از بی���ن بروند .ما غلام���ا ن فرعو ن خوا
هیم ش���د و زمینهای ما هم مال فرعون باش���د ،به ما غلّه
ب���ده تا بخوریم و نمیریم و در مزارع خود بكاریم تا زمین
از بی���ننرون���د».
20یوس���ف تم���ام زمینهای مصر را ب���رای فرعون خرید و
همٔه مصریان مجبور ش���دند كه زمینهای خود را بفروشند.
چون قحطی بس���یار ش���دید ش���ده بود .به این ترتیب تمام
زمینه���ا ج���زو املاک فرعون ش���د21 .یوس���ف ،مردم مصر
از كوچ���ک تا بزرگ -همه را به غلامی فرعون در �آورد.22تنها زمینی را كه یوسف نخرید ،زمین كاهنان بود� .آنها
لازم نبود زمین خود را بفروش���ند ،چ���ون از طرف فرعون
س���همیهای برای �آنها مع ّین ش���ده بود23 .یوس���ف به مردم
گفت« :ببینید ،من ش���ما و زمینهای ش���ما را برای فرعون
خریدهام .اینجا بذر برای شما موجود است تا در زمینهای
خود بكارید24 .ولی موقع درو باید یک پنجم محصول را
به فرعون بدهید و بق ّیٔه بذر برای كاش���تن و خوراک خود
و خانوادهتان باش���د».
ف گفتند« :ای �آقا ،تو در ح ق ما نیكی
ب یوس 
�25آنها در جوا 
كردی و جان ما را نجات دادی .حالا همٔه ما غلامان فرعون
خواهی م بود26 ».پسیوس���فاین را در سرزمی ن مصر قانونی
كرد كهیکپنج م محصولباید بهفرعونداده شود .اینقانون
هنوز همدر مصر باقی اس���ت؛ بهغیراز زمین كاهنا ن كه جزء
املاکفرعو ن نبود.
آخرین خواهشیعقوب

27بنیاسرائیلدر مصر در منطقٔه جوش ن زندگی كردند -جاییکه
ت هفده
ب م ّد 
ب فرزندانبسیار شدند28 -یعقو 
ثروتمند و صاح 
سال در مصر زندگی كرد و در �آن زمانصد و چهل و هفت
س���ال داش���ت29 .وقتی زمانمرگشرسید فرزندشیوسفرا
صدا كرد و گفت« :دست خود را زيِر ران م ن بگذار و برای
منقس���مبخور كهمرا در زمینمصر دفن نكنی30 .من �آرزو
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ش اجداد م دفنشوم .مرا از مصر ببر و در جاییکه�آنها
دارمپی 
دف ن شدهاند بهخاکبسپار».
یوس���فگفت« :هرچه گفتی من همانط���ور انجام خواهم
داد».
31یعقوب گفت« :قس���مبخور ».یوس���فقسمخورد .پس
یعقوبدرحالیکهدر بستر خود بود از یوسف تشكّر كرد.

48

دعای بركت یعقوب برای افرایم و منسی

ف خبر رسید كه پدرشبیمار
مدّتی بعد بهیوس 
اس���ت .پساو دو پس���رش ،افرایمو منسی را
ب شنید كهپسرش
برداشتو بهدید ن پدرشرفت2 .وقتی یعقو 
یوسفبه دیدناو �آمده است ،تمام قدرتخود را به كار برد و
روی تختخود نشست3 .یعقوب بهیوسف گفت« :خدای
قادر مطلق ،در لوز كنعان به من ظاهر ش���د و مرا بركت داد.
4خداوند به منفرمود' :منبهتو فرزندا ن بسیار خواهم داد و
از فرزندانتو قومهای بسیار به وجود خواه م �آورد .م ن اینزمین
را به فرزندا ن تو برای همیشه تا ابد به ارث خواهمداد'.
«5حالا دو پس���ر تو ك���ه قبلاز �آمدنمنبه مصر برای تو
ب���ه دنی���ا �آمدند ،مال منخواهند بود .افرایمو منس���ی مثل
رئوبین و ش���معون پسران من هس���تند و در این وعده سهیم
میباش���ند6 .ا ّما پس���رانی ك���هبعد از ایندو ب���ه دنیا بیایند
مال ت���و میباش���ند و ارث �آنها از طریق افرایم و منس���ی به
ایش���ان خواهد رس���ید7 .این بهخاطر مادرت راحیل است.
هنگام���ی كه من از بینالنهرین می�آمدم ،در س���ر راه كنعان
درحالیکه ت���ا افراته فاصلٔه زیادی نب���ود ،راحیل مرد و من
او را در كن���ار راه افراته كه امروز بیتلحم نامیده میش���ود
به خاکس���پردم».
ف را دید ،پرسید« :اینپسرها
8وقتی یعقوبپس���ران یوس��� 
كیستند؟»
ب داد« :اینها پس���ران من هستند كه خدا در
9یوس���ف جوا 
مصر بهمندادهاست».
یعقوب گفت�« :آنها را پیش منبیاور تا برای ایش���اندعای
ت بخوانم10 ».چشمانیعقوببه علّتپیری تار شدهبود و
برك 
ت خوبببیند .یوسفپسرها را نزداو �آورد .یعقوب
نمیتوانس 
�آنها را بغ ل كرد و بوسید11 .یعقوببهیوسفگفت« :هرگز
فكر نمیكردم دوباره ت���و را ببینم .ا ّما حالا خدا حتّی فرزندان
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ف �آندو را از
تو را ه م بهم ن نشا ن دادهاست12 ».سپسیوس 
ی سجده كرد.
روی زانوهای یعقوب برداشتو در مقابل و 
13یوس���ف ،افرایم را در طرفچپو منس���ی را در طرف
راس���ت یعقوبقرار داد14 .ا ّما یعقوب دستخود را طوری
دراز كرد كهدستراستشرا بر سر افرایمكه كوچكتر بود و
دستچپشرا روی سر منسی كه بزرگتر بود گذاشت15 .و
ت خواند و گفت:
سپسبرای یوسفدعای برك 
«خدا ،همان خدایی كهپدرانمابراهیمو اسحاقاو را
بندگی كردند ،ای ن دو پسر را بركت دهد.
خدا -همان خدایی كه تا امروز مرا رهبری كردهاست-
ایشا ن را بركت دهد.
 16همانفرشتهای كه مرا از تمام سختیها و مشكلاتم
نجاتداد،
ت دهد تا نامم ن و نامپدرانمابراهیم و
ایشا ن را برك 
اسحاق به وسیلٔه اینپسرا ن پایدار بماند
و تا �آنها فرزندانبسیار داشتهباشند».
ت خود را روی
17یوس���فوقتی دید كهپدرشدس���تراس 
سر افرایم گذاشتهاس���ت،ناراحت شد .پس دستپدرش را
ت تا از روی سر افرایم روی سر منس���ی بگذارد18 .به
برداش��� 
پدرش گفت« :اینپس���ر بزرگتر است ،دستراست خود را
روی سر او بگذار».
ش از اینكار خودداری كرد و گفت« :میدانم ،پسرم،
19پدر 
من میدانم .نسل منسی همقوم بزرگی خواهد شد .ا ّما برادر
گ خواهد
ش از او بزرگتر خواهد شد و نسلاو ملّتی بزر 
كوچك 
گردید».
20پ���سدر �آن روز یعقوبایش���انرا برك���ت داد و گفت:
«بنیاسرائیل موقع بركت ،اسم ش���ما را بهزبانخواهد �آورد.
�آنها خواهند گفت خدا شما را مثل افرای م و منسی بگرداند».
بهای ن ترتیبافرایمرا بر منسی ترجیحداد.
ف گفت« :همانطور كهمیبینی من
س یعقوببهیوس 
21سپ 
به مرگنزدیکش���دهام .ا ّما خدا با ش���ما خواهد بود و شما
ط برای توست
را بهسرزمیناجدادتانبرمیگرداند22 .اینفق 
نه برای برادرانت .من شكیم را كه منطقٔه حاصلخیزی است
و �آن را ب���ا شمش���یر و كمان خودم از اموری���ا ن گرفتهامبهتو
میبخشم».
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49

آخرین گفتار یعقوب

یعقوبپسرانخود را صدا كرد و گفت« :دور
من جمعشوید تا به شما بگوی م كه در �آینده چه
اتّفاقی برای شما خواهد افتاد.
« 2ای پسران یعقوبدور هم جمع شوید
و بهسخنا ن پدرتان اسرائیل گوشبدهید:
« 3رئوبین ،پسر بزرگمن،
ت منهستی.
تو قدرت من و اولین ثمر دورانشجاع 
از همٔه پسرانمنسرافرازتر و سربلندتری
 4تو مانند موجهای خروشا ن دریایی
ولی خیلی بزرگ نخواهی شد،
زیرا با زنصیغهای من همخوابشدی
و بهبستر منبیاحترامی كردی.
« 5شمعونو لاوی مانند یكدیگرند.
�آنها شمشیرهای خود را برای ظلمبكار میبرند.
ت نخواه م كرد
 6در گفتوگوهای محرمانٔه �آنها شرك 
و هرگز در محفل�آناننخواهمبود،
زیرا ایشانمرد م را در حالت غضب كشتند
و برای سرگرمی خود گاوها را لنگ نمودند.
 7لعنت بر خشم �آنها ،زیرا خشمشان بسیار وحشتناک
است.
ت بر غضب�آنها ،چوندر حالتغضببسیار
لعن 
بیرحم میشوند.
من ایشا ن را در سرزمین اسرائی ل متفرق
و در میانمردمانشپراكنده خواهم كرد.
ش خواهند كرد.
« 8ای یهودا ،برادرانتو ،تو را ستای 
بر دشمنانخود غلبه خواهی داشت،
و برادرانتدر مقابل تو تعظیم خواهند كرد.
 9یهودا ،مانند شیری استكه شكار خود را كشته
و بهكمینگاه خویشبرگشته،
دراز كشیدهو خوابیده
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و هیچكس جر�أت نمیكند او را برخیزاند.
 10یهودا ،عصای سلطنترا نگاه خواهد داشت.
نسل او همیشه فرمانروایی خواهد كرد تا شیلوه بیاید
و همٔه ا ّمتها از او اطاعتخواهند كرد.
 11او كرٔه خویش را بهدرختمو،
و الاغ خود را ،بهبهتریندرختانگور بسته
و لباسهای خود را در شراب قرمزشسته است.
ب قرمزترند،
 12چشمانشاز شرا 
و دندانهایشاز شیر سفیدتر است.
« 13زبولون :در كنار دریا زندگی خواهد كرد.
ساح ل او بندرگاهكشتیها خواهد شد
و حدود او تا صیدون خواهد رسید.
« 14یساكار ،یک الاغقوی اس 
ت
كه در �آغلگوسفندانخوابیدهاست.
 15او دید كهجای استراحتاو نیكو
و زمیناو دلگشاست.
ت خود را برای بار خم كرده
او پش 
و مجبور شده است کهمثل یکغلامكار كند.
« 16دان ،بر قو م خود مانند یكی از طایفههای اسرائیل
فرمانروایی خواهد كرد.
 17دانمانند ماری در كنار د ّره
و مثلافعی در كنار جاده خواهد بود
كهپاشنٔه اسب را میگزد
و سوارش از پشت �آن میافتد.
« 18من منتظر رستگاری از طرفخداوند هستم.
« 19گروهی راهزنبر جاد ،حمله خواهند كرد،
ولی او برگشته �آنها را تعقیب خواهند نمود.
« 20محصول زمیناشیر عالی
و غذایش شاهانه خواهد بود.
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« 21نفتالی �آهویی استكه �آزاد میدود
و �آهو ب ّرههای قشنگ میزاید.
« 22یوسف ،کرٔه اسب وحشی در کنار �آبها
و الاغ وحشی در كوهساراناست.
 23دشمنانش وحشیانه بهاو حمله كردند،
ت كردند.
و به سویشتیر انداختند و او را اذیّ 
 24ا ّما كمان او همچنا ن در ق ّوتنبرد باقی است
و بازوا ن او به وسیلٔه خدای قادر یعقوب
-كهشبانو صخرٔه اسرائیلاست -توانا گردید.
 25او خدای پدر توستكهتو را كمک میكند.
خدای قادر مطل ق تو را بركتمیدهد.
بركت از �آسمانو از زیر زمین،ت بر پستانها و بر ِ
رحمها-
برك 
 26بركتهای پدرت
كهاز بركتكوههای جاودانی
و ت ّپهها بزرگتر است،
بر سر یوسف خواهد بود
و بر پیشانی او ،كهاز برادرانش جدا شد.
« 27بنیامین ،مانند گرگ د ّرنده اس 
ت
كه صبحتا شبمیكشد و پاره میكند».
28اینها دوازدهطایفٔه اسرائیلهستند و این سخنانی بود كه
پدرشاندر موقعوداع ،مناسبحالهریک ،به �آنها گفت.
وفاتیعقوب

30-29سپسیعقوببهپسرانشوص ّیتكردهفرمود« :حالا
كه من میمیرم و به اجداد خودم میپیوندم ،مرا در غاری كه
در مزرعٔه -عفرون ِ
حتّی -در مكفیله در شر ق ممری در سرزمین
ک بسپارید ».ابراهیم ،ای ن غار و مزرعٔه �آن
کنعان است ،به خا 
را برای �آرامگاه از عفرون خری���داری كردهبود«31 .این همان
جایی استكهابراهیمو زنشسارا و همچنیناسحا ق و زنش
ربكا را در �آنبه خاکسپردهاند و منه م لیهرا در �آنجا دفن
كردهام�32 .آ ن غار و مزرعهاشاز ِحتّیانخریداری شدهاست.
مرا در �آنجا بهخاکبسپارید».
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ت خود را بهپس���رانش تمامكرد در
33وقت���ی یعقوب وص ّی 
رختخوابخود خوابید و مرد و بهنزد اجداد خود رفت.
ف بر روی پدرشافتادهگریهمیكرد و صورت
یوس 
او را میبوسید2 .سپسبهپزشكانمخصوصخود
دستور داد تا جنازٔه پدرشرا مومیایی كنند3 .مومیایی كرد ن �آن
مطاب ق مراسم�آنزمان ،چه ل روز طولكشید و مصریانم ّدت
هفتاد روز برای او عزا گرفتند.
4وقتی روزهای عزا تمام ش���د ،یوس���ف به درباریان فرعون
گفت« :لطفاً پیغام مرا بهفرعو ن برسانید و بگویید5 ،پدرم در
موقع فوتخود مرا قسمدادهاست كهبدناو را در سرزمین
کنعاندر قبری كهقبلا ً ته ّیهكرده است،بهخاکبسپارم .پس
خواهش میكنم اج���ازهبفرمایید برومو بدن پدرمرا به خاک
بسپارمو بازگردم».
6فرعو ن گفت« :برو و همان طوری کهبهپدرتقو ل دادهای
ک بسپار».
جنازٔه او را به خا 
7پس یوس���ف رفت تا پدرش را دفن كند و تمام درباریان
فرع���ون و همٔه ب���زرگان و رهبران مصر ،با یوس���ف رفتند.
8خان���وادٔه یوس���ف ،برادرانش و تمام کس���انیکه اهل خانٔه
پدرش بودن���د ،همه با او رفتند .فق���ط ب ّچههای كوچک و
گلّهها و رمهها در منطقٔه جوشن باقی ماندند9 .ا ّرابهسوارها
و اس���ب س���واران نیز همراه یوس���ف رفتند� .آنها عدّٔه بسیار
زی���ادی بودن���د.
ت رسیدند،
10وقتی �آنها به خرمنگاهاطاد كهدر شرقارد ن اس 
گریهو زاری سختی كردند و م ّدت هفتروز برای پدر خود
مراس م عزاداری برپا كردند11 .وقتی مرد م كنعاندیدند كهاین
مردم در اطاد مراسم عزاداری برپا كردهاند ،گفتند« :مصریان
ت كه �آنمحل
چهعزای بزرگی گرفتهاند ».بههمیندلیلاس 
«ایلمصرایم» نامیدهشد.
12بنابراین پس���ران یعقوب ،همانطور كه او به �آنها دستور
داده بود ،عمل كردند�13 .آنها جنازٔه او را به كنعانبردند و
در �آرامگاهمكفیله-در ش���مالممری در مزرعهای كهابراهیم
از عفرون ِحتّی برای �آرامگاهخریدهبود -به خاک س���پردند.
14وقتی یوس���ف جنازٔه پدرشرا بهخاکسپرد ،با برادرانش
و همٔه کس���انیکه برای مراس���م تدفین با او �آمده بودند ،به
مصر برگش���ت.
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یوسفدوبارهبرادرانشرا مطمئن میسازد

گ پدرشا ن گفتند« :مبادا یوس 
ف
15برادرا ن یوسف ،بعد از مر 
هنوز نسبتبه ما كینه داشته باشد و بخواهد بهخاطر بدیهایی
ت کارهایخودمانبرساند!»
كه به او كردهایم ،ما را بهمكافا 
16پسبرای یوس���فپیغامفرستادند كه« :پدرمان قبل از اینکه
بمیرد17 ،بهما گفت' :از تو خواهش كنیمكه گناه برادرانت
را ببخشی ،زیرا �آنها با تو بد رفتاری كردند '.حالا از تو تقاضا
میكنیم ،خطایی را كهما غلامان خدای پدرتبهتو كردهایم
ببخشی ».یوسفوقتی اینپیغا م را شنید ،گریه کرد.
18س���پسب���رادراناو خودش���ان�آمدند و در مقابل یوس���ف
تعظیم كردند و گفتند« :ما اینجا مانند غلامانتو ،در برابر تو
هستیم».
19ولی یوس���فبه�آنها گفت« :نترسید .مننمیتوانم خودم
را جای خدا بگذارم20 .شما برای م ن نقشٔه بد كشیدید ولی
ت گردانید تا چنانكه امروز میبینید ،جانعدّٔه
خدا� ،آن راخ ّیری 
زیادی را حفظكند21 .دیگر دلیلی ندارد كهبترس���ید .من از
شما و فرزندانشما مواظبتخواه م كرد ».پسیوسفحرفهای
ت و دوباره �آنها را مطمئ ن ساخت.
دلگرمكنندهبه �آنها گف 
وفات یوسف

22یوس���ف بهاتّفاق خانوادٔه پدرشبهزندگی در مصر ادامه
ت كرد صد و ده سالداشت23 .یوسف،
داد و هنگامی كه فو 
فرزندانافرای م و نوههای او را ه م دید .او همچنی ن تا زمانتولّد
فرزندان ماخیر ،پس���ر منس���ی همزندهبود24 .او به برادرانش
گفت« :مندر حالمرگهس���تم .ا ّما به ط���ور یقینخدا از
شما مواظبتخواهد كرد و ش���ما را از اینزمینبهسرزمینی
كهبه ابراهیمو اس���حاقو یعقوبوعدهدادهاست ،خواهد
برد25 ».سپسیوسفاز �آنها خواست تا قسم بخورند و قول
بدهند كه وقتی خدا �آنها را به �آنسرزمینمیبرد� ،آنها جنازٔه
او را با خودشا ن ببرند26 .یوسفدر س ن صد و ده سالگی در
مصر وفاتیافت� .آنها جنازٔه او را مومیایی كردند و در تابوت
گذاشتند.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب خروج
معرفی کتاب
ّ

خروج یا مهاجرت ،اشاره به مهمترین واقعه در تاریخ بنیاسرائیل
دارد .این واقعه که در این کتاب �آمده اس���ت ،کار خدا برای
�آزادی بنیاس���رائیل از یوغ بردگی مصریان اس���ت .این کتاب
دارای چهار بخش عمده است:
� -1آزادی بنیاسرائی ل از بردگی
 -2سفر �آنها به کوه سینا
 -2پیمان خدا با بنیاس���رائیل در کوه س���ینا و تنظیم قوانین
اخلاقی ،اجتماعی و مذهبی
 -4ساختن جایگاه پرستش برای بنیاسرائیل و قوانینی که برای
کاهنان و پرستش خدا داده شد.
مهمتر اینکه ،این کتاب ش���رح میدهد که خدا چه کرد و
چگونه بنیاس���رائیل را از بردگی نجات داده ،به صورت یک
ملّت در�آورد و به �آنها امید برای زندگی �آینده داد .شخص ّیت
مرکزی این کتاب از نظر انسانی «موسی» است .مردی که خدا
انتخاب کرد تا قوم او را از مصر رهبری نماید.
معروفترین و مهمترین قسمت کتاب فصل � 20آن میباشد
که ده فرمان در �آن نوشته شده است.
تقسیمبندی کتاب

آزادی بنیاسرائیل از مصر 21:15-1:1
الف -بردگی در مصر 22-1:1
ب -تولّد و دوران ا ّولیه زندگی موسی 31:4-1:2
ج -موسی و هارون در برابر فرعون 10:11-1:5
د -عید فصح و عزیمت از مصر 21:15-1:12
از دریای سرخ تا کوه سینا 27:18-22:15
قانون و پیمان 18:24-1:19
خیمۀ حضور خداوند و قوانین پرستش 38:40-1:25
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1

بدرفتاری مصریان با بنیاسرائیل

فرزندان یعقوب (اس���رائیل) که هرکدام با خانوادٔه خود
همراه یعقوب به مصر رفتند ،از این قرار بودند2 :رئوبین،
شمعون ،لاوی ،یهودا3 ،یساکار ،زبولون ،بنیامین4 ،دان ،نفتالی،
جاد و اشیر5 .تعداد تمام کسانیکه مستقیماً از نسل یعقوب
بودند ،هفتاد نفر بود .یوسف پسر او هم از قبل در مصر بود.
6با گذشت زمان ،یوسف و تمام برادران او و تمام کسانیکه
از �آن دوره بودند ،مردند7 .ولی نسل �آنها یعنی بنیاسرائیل چنان
بارور و کثیر شدند که سراسر مصر را ُپر کردند.
8بعد از مدّتی فرعون جدیدی در مصر به قدرت رس���ید که
چیزی دربارٔه یوس���ف نمیدانس���ت9 .او به مردم خود گفت:
«تعداد بنیاسرائیلیها خیلی زیاد شده و حتّی از ما هم نیرومندتر
شدهاند10 .اگر جنگی برپا شود ،ممکن است �آنها با دشمنان ما
همدست شوند و برضد ما بجنگند و از این سرزمین فرار کنند.
ما باید راهی پیدا کنیم که نگذاریم �آنها زیاد شوند11 ».بنابراین
مصریها سرکارگرانی برای اسرائیلیها تعیین کردند تا با کارهای
س���خت� ،آنها را ناتوان و ذلیل س���ازند� .آنها شهرهای فیتوم و
رعمس���یس را جهت مرکز تدارکات برای فرعون میساختند.
12ا ّما هرچه مصریها بیش���تر بنیاس���رائیل را اذیّت میکردند،
تعداد �آنها بیشتر میش���د و همهجا را ُپر میکردند .به طوری
که مصریها از اسرائیلیها میترسیدند14-13 .ولی مصریها
به بنیاسرائیل بیش���تر ظلم میکردند و �آنها را به بردگی گرفته
به کارهای بسیار س���خت از قبیل ،خانهسازی و هر نوع کار
کشاورزی وادار میساختند و هیچ رحمیبه �آنها نمیکردند،
به طوری که زندگی �آنها تلخ شده بود.
15فرعون ،به شفره و فوعه ،قابلههای عبرانی دستور داد که:
«16وقتی برای زائوهای عبران���ی قابلگی میکنید ،نگاه کنید،
اگر نوزاد پس���ر اس���ت او را بکش���ید ،ولی اگر دختر است او
را زنده بگذارید17 ».ا ّما قابلهها از خدا ترس���یدند و از دستور
فرعون اطاعت نکردند و پس���ران را نکشتند18 .فرعون قابلهها
را احضار کرد و به �آنها گفت« :چرا این کار را میکنید؟ چرا
شما میگذارید پسرها زنده بمانند؟»
19قابلهها به فرعون گفتند« :زنهای عبرانی موقع زاییدن مانند
زنهای مصری نیس���تند� .آنها قوی هستند و به راحتی میزایند
و پیش از �آنکه ما برس���یم ب ّچه به دنیا می�آید20 ».چون قابلهها
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از خدا ترسیدند ،خداوند به �آنها احسان کرد و �آنها خودشان
دارای خانواده شدند21 .و بنیاسرائیل هم مرتب زیادتر و تواناتر
میشدند.
22پس فرعون ،به مصریها فرمان داد« :هر نوزاد پسر عبرانی
را که به دنیا می�آی���د به رود نیل بیاندازید ولی دخترها را زنده
بگذارید».

2

تو ّلد موسی

در همین زمان مردی از طایفٔه لاوی ،با زنی از طایفٔه
خویش ازدواج کرد2 ،و �آن زن برای او پس���ری زایید.
وقتی �آن زن دید که نوزادش چقدر زیباس���ت ،مدّت س���ه ماه
او را پنهان کرد3 .ا ّما چون نتوانست بیشتر او را پنهان کند،
سبدی را که از نی درست شده بود برداشت و �آن را قیراندود
کرد تا �آب به درون���ش نفوذ نكند .او ب ّچه را در درون س���بد
گذاشت و سپس �آن را در میان نیزار در کنار رود نیل رها کرد.
4خواهر طفل ،کمیدورتر ایستاده بود تا ببیند چه اتّفاقی برای
بچه میافتد.
ّ
5دخت���ر فرع���ون برای حمام ک���ردن به رود نی���ل �آمد .وقتی
ندیمههایش در کنار رود قدم میزدند او سبد را در میان نیزار
دید .پس یکی از کنیزانش را فرستاد تا سبد را بیاورد6 .دختر
بچه گریه میکرد
فرعون �آن را باز کرد و پسر ب ّچهای را دیدّ .
و دختر فرعون دلش به حال ب ّچه سوخت و گفت« :این بچٔه
یکی از عبرانیان است».
7س���پس خواه���ر طفل جل���و �آمد و به دخت���ر فرعون گفت:
بچه را
«میخواهید بروم و یکی از زنهای عبرانیان را بیاورم تا ّ
برای شما شیر بدهد؟»
8دختر فرعون گفت�« :آری ب���رو و این كار را بكن ».دختر
رفت و مادر خود طفل را �آورد9 .دختر فرعون گفت« :این ب ّچه
را بب���ر و برای من نگهدار .من مزد تو را خواهم داد ».پس �آن
بچه
زن ب ّچه را گرفت تا از او مواظبت کند10 .بعدها وقتیکه ّ
به قدر كافی بزرگ شد ،او را به نزد دختر فرعون �آورد .دختر
فرعون او را به پس���ری خود قبول کرد و گفت« :من او را از
�آب گرفتم ،پس اسم او را موسی میگذارم».
بازگشت موسی به سرزمین مدیان

11وقتی موسی بزرگ شد ،رفت تا قوم خود ،عبرانیان را ببیند.
او دید که چگونه �آنان را به کارهای س���خت وادار کردهاند.
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حتّی دید که یک نفر مصری ی���ک عبرانی را كه از قوم خود
موسی بود ،کتک میزند12 .موسی به اطراف نگاه کرد و چون
کسی �آنجا نبود� ،آن مصری را کشت و جنازهاش را زیر شنها
پنهان کرد13 .روز بعد برگشت و دید که دو نفر عبرانی با هم
مقصر بود گفت« :چرا همنژاد
گلاویز شدهاند .به کس���یکه ّ
خود را میزنی؟»
�14آن مرد در جواب گفت« :چه کسی تو را حاکم و قاضی
ما کرده است؟ �آیا میخواهی مرا هم مثل �آن مصری بکشی؟»
موسی ترسید و با خود فکر کرد« ،حتماً همٔه مردم فهمیدهاند
که من چه کار کردهام15 ».وقتی فرعون این ماجرا را ش���نید،
تصمیم گرفت موسی را بکشد .ا ّما موسی فرار کرد و به سرزمین
مدیان رفت و در �آنجا ساکن شد.
16روزی وقت���ی موس���ی بر س���ر چاهی نشس���ته بود ،هفت
دختر یترون ،که کاهن مدیان بود ،بر س���ر چاه �آمدند� .آنها
�آبخوره���ا را ُپر کردند تا گلّٔه گوس���فندان و ُبزهای پدر خود
را س���یراب کنند17 .ا ّما بعضی از چوپانان ،دختران یترون را
از س���ر چاه دور کردند .پس موس���ی به کمک دخترها رفت
و گلّٔه �آنها را س���یراب کرد18 .وقتی دختران به نزد پدرشان
یترون برگشتند ،پدرش���ان پرسید« :چه شد که امروز به این
زودی برگش���تید؟»
�19آنها جواب دادند که یک نفر مصری ما را از دست چوپانان
نجات داد و حتّی از چاه �آب کشیده گلّٔه ما را سیراب کرد.
20او از دخترانش پرس���ید�« :آن مرد حالا کجاس���ت؟ چرا او
را �آنجا رها کردی���د؟ بروید و از او دعوت کنی���د تا با ما غذا
بخورد».
21موسی موافقت کرد که در �آنجا زندگی کند و یترون دختر
خود صفوره را هم به عقد او در�آورد22 .صفوره پسری زایید.
موسی با خود گفت« ،من در این سرزمین بیگانه هستم ،پس
اسم او را جرشوم میگذارم».
23چند س���ال بعد فرع���ون مرد .ا ّما بنیاس���رائیل هنوز از
بردگی� ،آه و ناله میکردند و گریه و زاری �آنها برای کمک
ب���ه درگاه خدا رس���ید24 .او دعا و زاری �آنها را ش���نید و
پیمانی را که با ابراهیم و اس���حاق و یعقوب بس���ته بود به
یاد �آورد25 .خدا ،بر قوم اس���رائیل نظر کرد و �آنها را مورد
تو ّج���ه ق���رار داد.
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3

دعوت خدا از موسی

یک روز وقتی موسی گلّٔه گوسفندان و ُبزهای پدر زنش
یترون ،کاهن مدیان را میچرانی���د ،گلّه را به طرف
غرب بیابان برد تا به کوه مقدّس ،یعنی سینا رسید2 .در �آنجا
ش بوتهای بر او ظاهر شد.
فرشتٔه خداوند از میان شعلههای �آت ِ
موس���ی نگاه کرد و دید که بوته شعلهور است ا ّما نمیسوزد!
3پس با خود گفت« :نزدیک بروم و این چیز عجیب را ببینم
که چرا بوته نمیسوزد!»
4وقتی خداوند دید موسی نزدیک می�آید ،از میان بوتٔه �آتش
او را صدا کرد و فرمود« :موسی ،موسی!»
موسی عرض کرد« :بلی حاضرم».
5خدا فرمود« :نزدیکتر نیا! نعلینت را از پایت بیرون بیاور چون
جایی که ایستادهای زمین مقدّس است6 .من ،خدای اجداد
تو هستم .خدای ابراهیم ،اسحاق و یعقوب ».موسی صورت
خود را پوشانید چون ترسید که به خدا نگاه کند.
�7آن���گاه خداوند فرمود« :زحمات ق���وم خود را که در مصر
هستند دیدم و ناله و زاری �آنها را از دست سرکارگران شنیدم.
من تمام رنج و عذاب �آنها را میدانم.
«8بنابراین نازل ش���دهام تا �آنها را از دست مصریها نجات
بدهم و از مصر بیرون �آورده به سرزمینی غنی و حاصلخیز ببرم.
به سرزمینی که اکنون کنعانیانِ ،حتّیان ،اموریان ،فرزیان ،حویان
و یبوسیان در �آن زندگی میکنند9 .من فریاد قوم خود را شنیدهام
و میدانم که چگونه مصریها به �آنه���ا ظلم میکنند10 .حالا
بیا تو را نزد فرعون بفرس���تم تا تو قوم من بنیاسرائیل را از این
سرزمین بیرون بیاوری».
11موسی به خدا عرض کرد« :ای خداوند ،من کیستم که نزد
فرعون بروم تا بنیاسرائیل را از مصر بیرون بیاورم؟»
12خدا فرمود« :من با تو خواهم بود و وقتیکه تو قوم مرا از
مصر بیرون بیاوری ،مرا در این کوه پرستش خواهید کرد .این
نشانهای خواهد بود که من تو را فرستادهام».
13موسی به خدا گفت« :وقتی من به نزد بنیاسرائیل بروم و
بگویم که خدای اجداد شما مرا نزد شما فرستاده است و �آنها
از من بپرسند که اسم او چیست ،به �آنها چه بگویم؟»
14خدا فرمود« :هستم �آنکه هستم .به بنیاسرائیل بگو او كه
'هستم' نامیده میشود مرا نزد شما فرستاده است15 .به �آنها بگو:
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'خداوند خدای اجداد شما ،خدای ابراهیم ،اسحاق و یعقوب
مرا نزد شما فرستاده است '.اس���م من تا ابد همین خواهد بود
و تمام نسلهای �آینده باید مرا به همین اس���م بخوانند16 .برو و
تمام رهبران قوم اسرائیل را جمع کن و به �آنها بگو که خداوند،
خدای اجداد شما ،خدای ابراهیم ،اسحاق و یعقوب بر من ظاهر
شد و گفت که من شما و �آنچه را که مصریان با شما میکنند
مشاهده کردم17 .من تصمیم گرفتهام که شما را از مصر ،که در
�آن عذاب میکشید ،بیرون بیاورم .من شما را به سرزمینی که
غنی و حاصلخیز است میبرم .جایی که اکنون کنعانیانِ ،حتّیان،
اموریان ،فرزیان ،حویان و یبوسیان در �آن زندگی میکنند.
«18قوم من به سخنان تو گوش خواهند داد .سپس تو به اتّفاق
رهبران قوم اس���رائیل به نزد فرعون برو و ب���ه او بگو' :خداوند
خدای عبرانیان ،خود را بر ما ظاهر کرده است .حالا ما از تو
تقاضا داریم که اجازه بدهی مدّت سه روز به صحرا برویم و
برای خداوند خدای خود ،قربانی بگذرانیم19 '.من میدانم که
فرعون این اجازه را به شما نخواهد داد ،مگر به انجام این كار
مجبور شود20 .ا ّما من قدرت خود را به کار میبرم و مصر را
با کارهای عجیبی که در �آن انجام خواهم داد ،تنبیه میکنم.
بعد از �آن او به شما اجازه میدهد که بروید.
«21من قوم خود را در نظر مصریان محترم خواهم ساخت.
بنابراین وقتی بیرون میروید دس���ت خالی نخواهید بود22 .هر
زن اسرائیلی به نزد همسایٔه مصری خود و یا هر زن مصری که
در خانٔه او هست برود و از �آنها لباس و زینت�آلات طلا و نقره
بگیرد و شما �آنها را به پسران و دختران خود بپوشانید و به این
ترتیب ثروت مصریها را غارت خواهید کرد».

4

خدا به موسی قدرت معجزات میدهد

موسی به خداوند عرض کرد« :اگر بنیاسرائیل سخنان
مرا باور نکنند و به من گوش ندهند و بگویند که تو
بر من ظاهر نشدی ،چه کار باید کنم؟»
2خداوند از او پرس���ید�« :آن چیس���ت که در دست داری؟»
موسی عرض کرد« :عصا»
3خداوند فرمود�« :آن را بر زمین بینداز ».وقتی موسی �آن را بر
زمین انداخت ،عصا به مار تبدیل شد و موسی از �آن فرار کرد.
4خداوند به موسی فرمود« :دس���تت را دراز کن و دمش را
بگیر ».موسی دستش را دراز کرد و �آن را گرفت و مار دوباره
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به عصا تبدیل شد5 .خداوند فرمود« :این کار برای بنیاسرائیل
نشانهای است تا �آنها باور کنند که خداوند ،خدای اجداد �آنها،
خدای ابراهیم ،اسحاق و یعقوب بر تو ظاهر شده است».
6خداوند بار دیگر به موسی فرمود« :دست خود را به داخل
ردایت ببر ».موسی اطاعت كرد و وقتی �آن را بیرون �آورد دستش
به مرضی مبتلا شده ُپر از لکههای سفید ،مانند برف گردیده بود.
7خداوند فرمود« :دوباره دستت را به داخل ردایت ببر ».او چنین
كرد و وقتی این بار �آن را بیرون �آورد ،مانند سایر اعضای بدنش
سالم شده بود8 .خداوند به موسی فرمود« :اگر �آنها سخنان تو
را قبول نکردند و نشانٔه اول را هم باور نکردند ،نشانٔه دوم را
باور خواهند کرد9 .اگر این دو نشانٔه را قبول نکردند و به سخنان
تو گوش ندادند� ،آنگاه مقداری از �آب رودخانٔه نیل بردار و بر
روی خشکی بریز� .آن �آب به خون تبدیل خواهد شد».
10موسی عرض کرد« :ای خداوند ،من سخنور خوبی نبودهام،
نه از ابت���دا و نه از وقتیکه تو با من صحبت کردهای .من در
حرف زدن کند هستم و نمیتوانم خوب حرف بزنم».
11خداوند فرمود« :چه کسی به انسان زبان داد؟ یا چه کسی
او را کر و لال �آفرید؟ چه کسی او را بینا و یا کور کرده است؟
�آیا نه من که خداوندم؟ 12حالا برو ،من به زبان تو قدرت خواهم
داد و به تو یاد میدهم که چه بگویی».
13ا ّما موسی عرض کرد« :نه ای خداوند .خواهش میکنم
یک نفر دیگر را بفرست».
�14آنگاه خداوند بر موسی خشمگین شد و فرمود�« :آیا نمیدانم
که ب���رادرت هارون لاوی س���خنران خوبی اس���ت؟ او ال�آن به
ملاقات تو می�آید و از دیدن تو خوشحال خواهد شد15 .تو با
او صحبت کن و به او بگو که چه بگوید .به هنگام صحبت
به هردوی ش���ما كمک خواهم كرد و به هردوی شما خواهم
گفت که چه باید بکنید16 .او سخنگوی تو خواهد بود و به
جای تو با قوم صحبت خواهد ک���رد� .آنگاه تو برای او مانند
خدا خواهی بود و به او خواهی گفت چه بگوید17 .این عصا
را با خود ببر تا با �آن نشانٔه خود را ظاهر سازی».
بازگشت موسی به مصر

�18آنگاه موسی به نزد پدر زنش یترون رفت و به او گفت« :اجازه
بده به نزد اقوام خ���ود در مصر بروم و ببینم �آیا هنوز زندهاند».
یترون موافقت كرد و به موسی گفت« :به سلامت برو».
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19موسی هنوز در سرزمین مدیان بود که خداوند به او فرمود:
«به مصر بازگرد زیرا تمام کسانیکه میخواستند تو را بکشند
مردهاند20 ».پس موس���ی زن و پس���ران خود را بر الاغی سوار
کرد و عصایی را که خدا به او فرموده بود به دست گرفت و
به طرف مصر برگشت.
21خداون���د دوباره به موس���ی فرمود« :حالا ک���ه تو به مصر
برمیگردی ،متو ّجه باش که تمام کارهای عجیبی را که قدرت
انجام �آن را به تو دادهام ،در مقابل فرعون انجام دهی .ا ّما من
دل فرعون را س���خت میکنم تا قوم را �آزاد نکند�22 .آنگاه تو
باید به فرعون بگویی که خداوند چنین میگوید' :اسرائیل پسر
من و نخستزادٔه من است23 .من به تو میگویم پسر مرا �آزاد
کن تا برود و مرا پرستش کند .ا ّما تو �آنها را �آزاد نمیکنی .پس
من هم پسرت یعنی نخستزادٔه تو را میکشم»'.
24در راه مصر جایی که موسی اردو زده بود ،خداوند با او
برخورد نمود و خواست او را بکش���د26-25 .ا ّما صفوره زن
موسی ،س���نگ تیزی برداشت و پسرش را ختنه کرد و پوست
ُغلفٔه او را به پای موس���ی مالید .بهخاطر رسم ختنه به موسی
گفت« :تو برای من شوهر خونی هستی ».پس خداوند موسی
را رها کرد.
27خداوند به هارون فرمود« :به بیابان برو و از موسی استقبال
کن ».هارون رفت و موسی را در کوه مقدّس ملاقات کرد و
او را بوسید28 .موسی تمام چیزهایی را که خداوند به هنگام
روانه كردنش به س���وی مصر به او امر فرموده بود و همچنین
نشانههایی که به او داده بود ،برای هارون تعریف کرد29 .پس
موسی و هارون به مصر رفتند و تمام رهبران بنیاسرائیل را دور
هم جمع کردند30 .هارون تمام چیزهایی را که خداوند به موسی
فرموده بود ،برای �آنها تعریف کرد .سپس موسی نشانهای در
مقابل قوم ظاهر ساخت�31 .آنها ایمان �آوردند و چون شنیدند
که خداوند به �آنها تو ّجه نموده و از درد و رنجشان �آگاه است،
همگی تعظیم كرده خدا را سجده و پرستش نمودند.

5

موسی و هارون در مقابل فرعون

س���پس موسی و هارون به نزد فرعون رفتند و گفتند:
«خداوند خدای اس���رائیل ،چنی���ن میفرماید' :بگذار
قوم من بروند تا مراس���م عید را در بیاب���ان به احترام من بجا
بیاورن���د»'.
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2ا ّما فرعون گفت« :خداوند کیست که من باید به سخنان او
گوش بدهم و اسرائیل را �آزاد کنم؟ من خداوند را نمیشناسم
و بنیاسرائیل را هم �آزاد نمیکنم».
�3آنها در جواب گفتند« :خدای عبرانیان خود را بر ما ظاهر
کرده اس���ت .تو ،به ما اجازه بده یک سفر سه روزه به بیابان
برویم تا ب���رای خدای خود ،قربانی کنیم .اگ���ر ما این کار را
نکنیم ،او ما را به وسیلٔه مرض یا جنگ نابود خواهد کرد».
4فرعون به موسی و هارون گفت« :چرا میخواهید مردم را
از کارش���ان باز دارید؟ �آنها را س���ر کار خود بازگردانید5 .قوم
ش���ما از مصریها هم بیشتر ش���ده و حالا میخواهید از کار
دست بکشید؟»
6در همان روز فرعون به سرکارگران مصری و ناظران اسرائیلی
دستور داد«7 :دیگر برای خشت زدن کاه به �آنها ندهند و �آنها
را مجبور کنند که خودشان کاه جمع کنند8 .تعداد خشتهایی
را هم که میزنند ،باید به اندازٔه گذش���ته باش���د و حتّی یکی
هم کمتر نباش���د .چون تنبلی میکنند و به همین خاطر است
كه مدام از م���ن میخواهند كه بگذارم برون���د و برای خدای
خود قربانی بگذرانند! 9این مردم را سخت به کار وادار کنید
تا همیشه مش���غول باشند و فرصت نداش���ته باشند به سخنان
بیهوده فکر کنند».
10پس سرکارگران و ناظران رفتند و به بنیاسرائیل گفتند که
فرعون چنین میگوید« :م���ن دیگر کاه به ش���ما نخواهم داد.
11خودتان باید بروید و از هر کجا که میتوانید کاه برای خود
جمع کنید .ا ّما همچنان باید همان تعداد خشت را بسازید».
12پس قوم برای یافتن کاهبن به جای كاه در سرتاسر مصر پراکنده
شدند13 .س���رکارگران مرتب بر �آنها فش���ار می�آوردند که باید
تعداد خشتها در هر روز به اندازٔه زمانی باشد که کاه میگرفتند.
14سرکارگران مصری ،ناظران اسرائیلی را میزدند که چرا تعداد
خشتهای ساخته شده به اندازٔه روزهای گذشته نیست.
15پس ناظران به نزد فرعون شكایت برده ،گفتند« :عالیجناب،
چرا با ما اینطور رفتار میکنی؟ 16کاه به غلامانت نمیدهند و
میگویند باید خشت بسازید و مرتب ما را میزنند درصورتیکه
تقصیر سرکارگران تو میباشد».
17فرعون گفت« :شما تنبل هستید و نمیخواهید کار کنید .از
این جهت است که از من میخواهید كه بگذارم بروید و برای
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خداوند قربانی بگذرانید18 .حالا به س���ر کار خود بازگردید.
کاه به شما داده نخواهد شد و تعداد خشتهایی هم که میزنید
باید به اندازٔه سابق باشد19 ».وقتی به ناظران اسرائیلی گفته شد
که تعداد خشتها باید به اندازٔه روزهای قبل باشد ،فهمیدند که
در زحمت افتادهاند.
20چون از نزد فرعون بیرون رفتند ،دیدند که موسی و هارون
منتظر �آنها ایستادهاند21 .پس به �آنها گفتند« :خداوند میداند
که چه کار کردهاید و شما را مجازات خواهد کرد! زیرا شما
باعث شدهاید كه فرعون و درباریانش از ما نفرت داشته باشند.
و بهانهای به دست �آنها دادهاید تا ما را بکشند».
گالیهٔ موسی از خداوند

22پس موسی بار دیگر به سوی خداوند روی �آورد و عرض
کرد« :خداوندا ،چرا به قوم خ���ود بدی میکنی و چرا مرا به
اینجا فرستادی؟ 23چون از وقتیکه به نزد فرعون رفتم تا پیغام
تو را بگویم او با قوم ب���د رفتاری میکند و تو هم هیچ کاری
برای رهایی �آنها نكردهای!»
�آنگاه خداوند به موسی فرمود« :حالا خواهی دید که
من با فرعون چه میکنم .من او را مجبور میکنم که
قوم مرا �آزاد کند .در حقیقت کاری میکنم که او مجبور شود
قوم مرا از این سرزمین بیرون کند».

6

خدا موسی را فرا میخواند

2خدا به موس���ی فرمود« :من ،خداوند هستم3 ،به ابراهیم،
اسحاق و یعقوب به عنوان خدای قادر مطلق ظاهر شدم ولی
خودم را با اسم خود یعنی 'خداوند' به �آنها نشناساندم4 .با �آنها
پیمان بستم و وعده دادم که سرزمین کنعان ،یعنی سرزمینی را
که در �آن مانند بیگانگان زندگی كردند به �آنها بدهم5 .حالا �آه
و نالٔه بنیاسرائیل که مصریها �آنها را غلام و بردٔه خود کردهاند،
ش���نیدهام و پیمان خود را به یاد �آوردهام6 .پس به بنیاسرائیل
بگو که من به �آنها میگویم' :من ،خداوند هستم و شما را از
بندگی مصریها �آزاد خواهم ک���رد .و با بازوی قدرتمند خود
�آنها را س���خت مجازات خواهم نمود و شما را نجات خواهم
داد7 .شما را قوم خود خواهم ساخت و خدای شما خواهم
بود .وقتی ش���ما را از بردگی مصریها نجات دادم ،خواهید
دانست که من خدای شما هس���تم8 .من شما را به سرزمینی
خواهم �آورد که صمیمانه وعده كرده ب���ودم �آن را به ابراهیم،
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اسحاق و یعقوب بدهم .من �آن را به شما خواهم داد تا مال
خودتان باشد .من ،خداوند هستم9 »'.موسی این سخنان را به
بنیاسرائیل گفت ،ولی �آنها به سخنان او گوش ندادند ،چون
روح �آنها در زیر بار بردگی سخت خرد شده بود.
�10آنگاه خداوند به موس���ی فرمود«11 :برو به فرعون بگو که
باید بگذاری بنیاسرائیل از مصر بیرون بروند».
12ا ّما موسی به خداوند عرض کرد« :بنیاسرائیل به سخنان
من گوش نمیدهند ،پس چطور فرعون به س���خنان من گوش
خواهد داد درصورتیکه من در سخن گفتن هم ناتوانم؟»
13خداوند به موسی و هارون م�أموریت داد« :به بنیاسرائیل
و فرعون بگویید كه من به شما فرمان دادم تا بنیاسرائیل را از
مصر بیرون بیاورید».
نسبنامهٔ موسی و هارون

14اس���امیس���ران طایفههای �آنها از این قرار اس���ت :رئوبین
که نخس���تزادٔه یعقوب بود ،چهار پسر داشت :حنوک ،فلو،
حصرون و کرمی که اینها پدران خاندانهایی هستند كه به نام
ایشان خوانده میشوند15 .شمعون شش پسر داشت :یموئیل،
یامین ،اوهد ،یاکین ،صوحر و شاول که از زن کنعانی برایش
به دنیا �آمده ب���ود .اینها نیاکان خاندانهایی هس���تند كه به نام
ایشان خوانده میشوند16 .لاوی صد و سی و هفت سال عمر
کرد و دارای سه پسر بود به نامهای جرشون ،قهات و مراری
که اینها نیاکان خاندانهایی هس���تند كه به نام ایش���ان خوانده
میشوند17 .جرشون دارای دو پسر بود به نامهای لبنی و شمعی
که هریک دارای طایفههای متعدّدی ش���دند18 .قهات صد و
سی و سه س���ال عمر کرد و دارای چهار پسر شد به نامهای
عمرام ،ایصهار ،حبرون و ُعزیئیل19 .مراری دو پسر داشت به
نامهای محلی و موشی که با فرزندانشان خاندانهای لاوی را
تشکیل دادند.
20عمرام با عمهاش یوکابد ازدواج کرد .یوکابد ،هارون و موسی
را زایید .عمرام صد و سی و هفت سال عمر کرد21 .ایصهار
سه پسر داشت به نامهای قورح ،نافج و زکریُ 22 .عزیئیل سه
پسر داشت به نامهای میشائیل ،ایلصافن و ستری.
23هارون با الیشابع که دختر عمیناداب و خواهر نحشون بود
ازدواج کرد و دارای چهار پسر شد به نامهای ناداب ،ابیهو،
العازار و ایتامار24 .قورح دارای سه پسر شد به نامهای اسیر،
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القانه و ابیاساف .اینها نیاکان شاخههای طایفٔه قورح بودند.
25العازار پس���ر هارون با یکی از دخت���ران فوتیئیل ازدواج کرد
و صاحب پس���ری ش���د به نام فینحاس .این بود اسامیسران
خاندانها و خانوادههای طایفٔه لاوی.
26موسی و هارون همان کسانی بودند که خداوند به ایشان
فرمود« :بنیاس���رائیل را با تمامیطایفههایش از سرزمین مصر
بیرون بیاورید27 ».موسی و هارون کسانی هستند که به فرعون،
گفتند« :بنیاسرائیل را از مصر �آزاد کن».
فرمان خداوند به موسی و هارون

28یک روز خداوند در سرزمین مصر با موسی سخن گفت
و فرمود«29 :من ،خداوند هس���تم .هر �آنچه را به تو میگویم
به فرعون ،بگو».
30ا ّما موسی به خداوند عرض کرد« :خداوندا ،تو میدانی که
من در سخن گفتن کُند هستم .پس چطور فرعون به سخنان
من گوش خواهد داد؟»
خداوند به موسی فرمود« :ببین ،من تو را برای فرعون
مانند خدا کردهام و برادرت هارون نبی تو خواهد بود.
2هرچه به تو دستور دادهام به برادرت هارون بگو تا او به فرعون
بگوید که بنیاسرائیل را از سرزمین مصر �آزاد کند3 .ا ّما من فرعون
را سنگدل میسازم و هرچند نشانهها و شگفتیهای هولناک در
مصر انجام دهم4 ،فرعون به سخنان شما گوش نخواهد داد.
پس از �آن با قدرت خود مصریها را ش���دیداً مجازات خواهم
کرد و طایفههای قوم خود را از این سرزمین بیرون خواهم �آورد.
�5آنگاه ،وقتی با دست پرقدرت خود بنیاسرائیل را از سرزمین
�آنها بیرون بیاورم ،مصریان خواهند دانس���ت که من ،خداوند
هستم6 ».موس���ی و هارون �آنچه را که خداوند به �آنها فرموده
بود انجام دادند7 .هنگامی که �آنها با فرعون صحبت کردند،
موسی هشتاد ساله و هارون هشتاد و سه ساله بود.

7

عصای هارون

8خداوند به موس���ی و هارون فرمود«9 :اگر فرعون از ش���ما
خواست که با معجزهای ا ّدعای خود را ثابت كنید ،به هارون
بگو عصای خود را در مقابل فرعون بر زمین بیاندازد تا به مار
تبدیل ش���ود10 ».پس موس���ی و هارون به حضور فرعون رفتند
و هرچه خداوند به �آنها دس���تور داده بود انجام دادند .هارون
عصای خود را در مقابل فرعون و بزرگان دربار بر زمین انداخت
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و عصا به مار تبدیل ش���د11 .فرعون دانش���مندان و جادوگران
مصر را حاضر کرد و �آنها هم همان کار را انجام دادند�12 .آنها
عصاهای خود را بر زمین انداختند و عصاها به مار تبدیل شدند
ولی عصای هارون ،عصاه���ای �آنها را خورد13 .ا ّما همانطور
که خداوند فرموده بود ،فرعون در سنگدلی خود باقی ماند و
به سخنان موسی گوش نداد.
مصیبتزدگی مصر

نخستین بال :تبدیل آب به خون

14س���پس خداوند به موسی فرمود« :فرعون خیلی سرسخت
است و اجازه نداد قوم برود15 .صبح برای ملاقات فرعون به
کنار رود برو ،هنگامیکه او به �آب داخل میشود .عصایی را
هم که به مار تبدیل شده بود با خودت بردار ،و کنار رود نیل
منتظر او باش16 .سپس به او بگو :خداوند خدای عبرانیان مرا
فرستاده است تا به تو بگویم که قوم او را �آزاد کنی تا او را در
بیابان پرستش نمایند .ولی تا به حال گوش ندادهای18-17 .حال
من این عصا را ب���ه �آب رود میزن���م و �آب �آن به خون تبدیل
خواهد شد ،ماهیان خواهند مرد ،رودخانه متع ّفن خواهد شد
و مردم مصر نمیتوانند از �آن بنوشند .خداوند میگوید :به این
وسیله خواهی دانست که من ،خداوند هستم».
19خداوند به موس���ی فرمود« :به هارون بگو عصای خود را
بردار و دست خود را بر روی �آبهای مصر و تمام رودخانهها،
نهرها ،استخرها ،حتّی کوزههای س���نگی و کاسههای چوبی
دراز کن تا �آب همٔه �آنها به خون تبدیل شود».
20موسی و هارون همانطورکه خداوند دستور داده بود ،انجام
دادند .هارون در مقابل فرعون و درباریان ،عصای خود را بلند
کرد و به �آب رودخانه زد و تمام �آب �آن به خون مبدّل ش���د.
21ماهیانی که در رودخانه بودند مردند و رودخانه متع ّفن ش���د
و مصریها دیگر نمیتوانس���تند از �آن �آب بنوشند .همٔه جای
مصر از خون ُپر شد22 .جادوگران مصر هم با افسونهای خود
همان کارها را انجام دادند و فرعون سنگدلتر شد و همانطور
که خداوند فرموده بود به سخنان موسی و هارون گوش نداد.
23فرعون برگشت و به کاخ خود رفت و هیچ تو ّجهی به �آنچه
اتّفاق افتاده بود نداشت24 .تمام مصریها برای پیدا کردن �آب
در کنار رود مشغول کَندن گودال شدند ،چون نمیتوانستند
از �آب رودخانه بنوشند.
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25هفت روز از زمانی ک���ه خداوند �آب رودخانه را به خون
تبدیل کرده بود ،گذشت.

8

دومین بال :قورباغهها

خداوند به موسی فرمود« :نزد فرعون برو و به او بگو
که خداوند چنین میفرماید' :قوم مرا �آزاد کن تا بروند
و مرا پرستش کنند2 .اگر �آنها را �آزاد نکنی ،من تمام سرزمین
تو را ُپر از قورباغه میکنم3 .قورباغهها �آنقدر در رود نیل زیاد
خواهند ش���د که به طرف کاخ تو خواهند �آمد و به خوابگاه
و رختخ���واب تو خواهند رفت .همچنین ب���ه خانٔه درباریان و
س���ایر مردم و حتّی به تنورها و تغارهای خمیر خواهند رفت.
4قورباغهها بر روی تو و ب���ر روی تمامی مردمان و درباریانت
جست و خیز خواهند کرد»'.
5خداوند به موس���ی فرمود« :به هارون بگو دست و عصای
خود را به سوی رودها و نهرها و استخرها بلند کند تا قورباغهها
بیرون بیایند و تمام سرزمین مصر را ُپر کنند6 ».هارون عصای
خود را به طرف �آبهای مصر بلند کرد و قورباغهها بیرون �آمدند
و تمام سرزمین مصر را ُپر کردند7 .جادوگران مصر هم با جادو
همین کار را کردند و زمین مصر را ُپر از قورباغه کردند.
8فرعون ،موسی و هارون را به حضور طلبید و به �آنها گفت:
«نزد خداوند دع���ا کنید تا این قورباغهه���ا را از من و از مردم
سرزمین من دور کند و من قوم ش���ما را �آزاد میکنم و ایشان
میتوانند برای خداوند قربانی کنند».
9موسی گفت« :خیلی خوب ،تو فقط زمان �آزادی را مع ّین
کن تا من برای ت���و و درباریان تو و هم�ه�ٔ مردمانت دعا کنم
که قورباغهها از تو و از خانٔه تو دور شوند و فقط در رود نیل
بمانند».
10فرعون گفت« :فردا برایم دعا كن».
موس���ی گفت« :همان طوری ک���ه خواس���تی خواهم کرد.
�آنگاه خواهی دانس���ت که خدای دیگری مثل خداوند خدای
ما نیست11 .تو و درباریانت و همٔه مردمانت از شر قورباغهها
خلاص خواهید شد و قورباغهها غیراز رود نیل در هیچ کجای
دیگر دیده نخواهند شد�12 ».آنگاه موسی و هارون از نزد فرعون
بیرون رفتند و موسی بهخاطر قورباغههایی که بر فرعون فرستاده
ش���ده بودند نزد خداوند دعا کرد13 .خداوند دعای موسی را
مستجاب کرد و تمام قورباغههایی که در خانهها و حیاطها و
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مزارع بودند مردند14 .مصریها قورباغهها را دستهدسته جمع
میکردند چون زمین متع ّفن شده بود15 .ا ّما وقتی فرعون دید
كه قورباغهها مردهاند ،بار دیگر س���نگدل شد و همانطور که
خداوند فرموده بود به سخنان موسی و هارون گوش نداد.
سومین بال :پشهها

16خداوند به موس���ی فرمود« :به هارون بگو با عصای خود
زمین را بزند و در تمام س���رزمین مصر گرد و غبار به پش���هها
تبدیل خواهد شد17 ».پس هارون با عصای خود زمین را زد و
تمام گرد و غبار مصر به پشه تبدیل گردید ،به طوری که روی
تمام مردم و حیوانات را پوشانیدند18 .جادوگران هم کوشش
کردند با جادو ،پشه به وجود بیاورند ا ّما نتوانستند .همهجا از
پشه ُپر شده بود19 .جادوگران به فرعون گفتند که این کار از
قدرت خداست .ا ّما فرعون سنگدل شد و همانطور که خداوند
فرموده بود به سخنان موسی و هارون گوش نداد.
چهارمین بال :مگسها

20خداوند به موسی فرمود« :فردا صبح زود بلند شو و وقتیکه
فرعون به کنار رودخانه می�آید به دیدن او برو و به او بگو که
خداوند میفرماید' :قوم مرا رها کن تا مرا پرستش کنند21 .به
تو هشدار میدهم اگر چنین نكنی ،مگسهای بیشماری بر تو،
درباریان و تمام مردمانت خواهم فرستاد و خانٔه مصریان و سرزمین
�آنها ُپر از مگس خواهد شد22 .ولی سرزمین جوشن را که قوم
من در �آن زندگی میکنند ،از بق ّیٔه مصر جدا میکنم تا مگسی
در �آنجا دیده نش���ود تا بدانی که من ،در این سرزمین خداوند
هستم 23و میان قوم خود و قوم تو فرق میگذارم و تو فردا این
نشانه را خواهی دید24 »'.خداوند گروه بیشماری از مگسها
را به کاخ فرعون و خانٔه درباریان و تمام مردمانش و به سراسر
مصر فرستاد ،به طوری که مگسها زمین را ویران میکردند.
25پس فرعون ،موسی و هارون را به حضور طلبید و گفت:
«بروید و در همین سرزمین برای خدای خود قربانی کنید».
26موس���ی گفت« :این کار درستی نیست .زیرا �آنچه را که
ما برای خدای خود قربانی میکنیم در نظر مصریها ناپس���ند
است و اگر �آنچه را که �آنها بد میدانند ما همان را در مقابل
�آنها انجام دهیم� ،آیا �آنها ما را سنگس���ار نخواهند کرد؟ 27ما
باید سه روز در بیابان سفر کنیم تا همانطور که خداوند به ما
دستور میدهد ،برای او قربانی کنیم».
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28فرعون گفت« :به شما اجازه میدهم که به بیابان بروید و
برای خدای خود قربانی کنید ،به شرطی که زیاد دور نشوید
و برای من هم دعا کنید».
29موسی گفت« :هم اکنون که بیرون میروم ،نزد خداوند
دعا میکنم که فردا مگس���ها را از شما ،از درباریان و از تمام
مردمانت دور نماید .ولی ت���و دوباره ما را فریب ندهی و مانع
رفتن و انجام دادن مراسم قربانی نشوی».
30موسی از نزد فرعون بیرون رفت و نزد خداوند دعا کرد.
31خداوند همان طوری که موسی خواسته بود ،مگسها را از
فرعون و از درباریان و تمام مردمان مصر دور کرد به طوری که
یک مگس هم باقی نماند32 .ا ّما فرعون باز هم سنگدل شد
و قوم را �آزاد نکرد.

9

پنجمین بال :مرگ حیوانات

خداوند به موسی فرمود« :نزد فرعون برو و بگو خداوند
خ���دای عبرانیان چنین میفرماید' :ق���وم مرا �آزاد کن تا
برود و مرا پرس���تش کند2 .زیرا اگر باز هم �آنها را �آزاد نکنی،
3دست خداوند بلایی در میان حیوانات تو خواهد فرستاد که
اسبها ،الاغها ،شتران ،گاوها ،گوسفندان و ُبزهای تو را مبتلا
خواهد س���اخت4 .در میان حیوانات بنیاس���رائیل و حیوانات
مصریها فرق میگ���ذارم به طوری که هیچ حیوانی که متعلّق
به بنیاسرائیل باشد نخواهد مرد5 .من که خداوند هستم ،فردا
را برای انجام این کار تعیین میکنم»'.
6فردای �آن روز خداوند �آنچه که فرموده بود عمل کرد و تمام
حیوانات مصریها مردند .ا ّما حتّی یکی از حیوانات بنیاسرائیل
هم نمرد7 .فرعون پرسید «چه شده است؟» به او گفتند حتّی
یکی از حیوانات بنیاسرائیل هم نمرده است .ولی فرعون همچنان
سنگدل بود و از �آزاد کردن قوم خودداری کرد.
ششمین بال :دملها

8خداوند به موس���ی و هارون فرمود« :مش���تهای خود را از
خاکستر کوره ُپر کنید و موسی �آن را در مقابل فرعون به هوا
بپاشد�9 .آنها مانند غبار بر سرتاسر سرزمین مصر پاشیده خواهد
ش���د و همهجا دملهای دردناک در مردم و حیوانات به وجود
خواهد �آمد10 ».پس �آنها مقداری از خاکستر کوره برداشتند و
موس���ی �آن را در مقابل فرعون به هوا پاشید .و �آن خاکسترها
دملهای دردناکی در مردم و حیوانات به وجود �آورد11 .جادوگران
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نتوانستند در مقابل موس���ی بایستند .چون �آنان هم مانند سایر
مصریها بدنشان ُپر از دملها شده بود12 .ولی خداوند همانطور
که فرموده بود ،فرعون را سنگدل کرد و او به سخنان موسی
و هارون گوش نداد.
هفتمین بال :تگرگ

13خداوند به موسی فرمود« :فردا صبح زود به دیدن فرعون
برو و به او بگو خداوند خدای عبرانیان چنین میفرماید' :قوم
مرا �آزاد کن تا بروند و مرا پرستش کنند14 .زیرا این دفعه نه فقط
درباریان و مردمانت ،بلکه خود تو را هم به بلا مبتلا خواهم کرد
تا بدانی که در سرتاسر جهان کسی مانند من نیست15 .زیرا
اگر دس���ت خود را به طرف تو و مردمانت دراز کرده بودم و
شما را به بلایا مبتلا ساخته بودم ،اکنون همٔه شما نابود شده
بودید16 .لیکن بهخاطر این تو را تا به حال زنده نگاه داشتهام
که قدرت خود را نشان دهم و نام من در سرتاسر جهان مشهور
گردد17 .ا ّما تو همچنان متك ّبری و قوم مرا �آزاد نمیکنی18 .فردا
در چنین وقتی چنان تگرگی بر مصر خواهم فرس���تاد که مصر
هرگز در تاریخ خود بهیاد نداشته اس���ت19 .اکنون بفرست تا
گلّههایت و هر چیزی که در فضای باز داری ،بیاورند و در زیر
سایهبان قرار دهند .زیرا تگرگ بر انسان و حیوان و هر چیزی
که در فضای باز باش���د خواهد بارید و هم���ه را نابود خواهد
ساخت20 »'.بعضی از بزرگان دربار فرعون که از �آنچه خداوند
فرموده بود ترس���یده بودند غلامان و گلّههای خود را به جای
توجه
سرپوشیده �آوردند21 .ا ّما کس���انیکه به هشدار خداوند ّ
نداشتند ،غلامان و گلّههای خود را در صحرا واگذاردند.
22پس خداوند به موس���ی فرمود« :دس���ت خود را به سوی
�آسمان بلند کن تا در سرتاس���ر مصر ،بر انسانها و حیوانات و
گیاهان صحرا تگرگ ببارد23 ».موسی عصای خود را به طرف
�آسمان بلند کرد و به امر خداوند در سرزمین مصر رعد و برق
شدیدی واقع شد و تگرگ ش���روع به باریدن کرد24 .تگرگ
شدیدی میبارید و دایماً صاعقه به زمین میزد .تگرگ �آنقدر
شدید بود که مصریان مانند �آن را در تاریخ خود بهیاد نداشتند.
25تگرگ هرچه را که در بیابان بود از �آدم و حیوان و گیاهان
صحرایی همه را نابود کرد و درختان را شکست26 .سرزمین
جوشن- ،جایی که قوم اسرائیل در �آن زندگی میکردند -تنها
جایی بود که تگرگ نبارید.
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27فرعون ،موس���ی و هارون را به حضور طلبید و به ایش���ان
گفت« :این دفعه گناه کردهام ،زیرا خداوند عادل است و من
و مردمان من گناهکاریم28 .نزد خداوند دعا کنید .همین که
رعد و برق و تگرگ متوقّف ش���ود ،شما را �آزاد خواهم کرد.
لازم نیست بیشتر از این در اینجا بمانید».
29موسی در جواب فرعون گفت« :همین که از شهر بیرون
برویم دس���تهای خود را بلند کرده دع���ا خواهم کرد تا رعد و
برق و تگرگ متوقّف ش���ود تا تو بدانی که زمین مال خداوند
اس���ت30 .ولی میدان���م که تو و درباریانت هن���وز از خداوند
نمیترسید».
31محصول کتان و جو �آس���یب دیده بود چون جو ،خوشه
کرده بود و کتان دانه �آورده بود32 .ا ّما محصول گندم بهخاطر
اینکه دیررس است �آسیب ندید.
33موسی از نزد فرعون بیرون رفت و از شهر خارج شد ،سپس
دس���تهای خود را به س���وی خداوند بلند کرد و رعد و برق و
تگرگ متوقّف شد و باران دیگر نبارید34 .ا ّما چون فرعون دید
که دیگر همهچیز �آرام شده ،بار دیگر گناه کرد و او و درباریانش
دل خود را سخت کردند35 .فرعون بار دیگر سختی نشان داد
و اجازه نداد که بنیاسرائیل از مصر بیرون روند.

10

هشتمین بال :ملخها

خداوند به موسی فرمود« :نزد فرعون برو ،من فرعون و
درباریانش را سرسخت و سنگدل نمودهام تا این نشانه
را در میان ایشان انجام دهم2 .تا �آنچه را که من در مصر انجام
دادم و نشانههایی را که در میان �آنها به عمل �آوردم و حماقت
مصریان را �آشکار کردم برای فرزندان و نوههایت تعریف کنی.
و همٔه شما خواهید دانست که من ،خداوند هستم».
3پس موس���ی و هارون نزد فرعون رفتند و گفتند« :خداوند
خدای عبرانیان چنی���ن میفرماید' :تا کی میخواهی از تواضع
کردن در مقابل من خودداری کنی؟ قوم مرا �آزاد کن تا بروند و
مرا پرستش کنند4 .اگر از �آزاد کردن �آنها خودداری کنی ،من
فردا ملخها را به سرزمین تو خواهم فرستاد�5 .آنها �آنقدر زیاد
هستند که تمام روی زمین را خواهند پوشانید .و �آنچه را که
از تگرگ باقیمانده و تمام درختهایی را که در مزارع هس���تند
خواهند خورد6 .قصرهای تو و خانههای تمام درباریان و تمام
مردمانت ُپر از ملخ خواهد ش���د� .آنها از هر �آنچه كه نیاکانت
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دیدهاند هم بدتر خواهند بود� »'.آنها بعد از گفتن این سخنان
از نزد فرعون بیرون رفتند.
7درباریان به فرعون گفتند« :تا کی این مرد باید ما را زحمت
بدهد؟ مردان بنیاسرائیل را �آزاد کن تا بروند و خداوند خدای
خود را پرس���تش کنند .مگر نمیدانی که سرزمین مصر ویران
شده است؟»
8پس موسی و هارون را به نزد فرعون بازگرداندند و فرعون
به �آنها گفت« :بروید و خداوند خدای خود را پرستش کنید.
ولی بگویید بدانم چه کسانی خواهند رفت؟»
9موسی در جواب گفت« :همٔه ما به اتّفاق كودكان و پیران
و پس���ران و دختران خود خواهیم رفت و گوسفندان و ُبزها و
گاوان خود را هم خواهیم برد .زی���را عیدی داریم که باید به
احترام خداوند برگزار کنیم».
10فرع���ون گفت« :به خداوند س���وگند میخ���ورم كه هرگز
نخواهم گذاش���ت زنها و كودكان را هم با خود ببرید! روشن
است كه نقشٔه شورش در س���ر دارید11 .فقط به مردها اجازه
داده میشود که بروند و خداوند را پرستش کنند .چون شما
همین را خواسته بودید ».پس موسی و هارون را از نزد فرعون
بیرون کردند.
12خداوند به موسی فرمود« :دست خود را بر سرزمین مصر
بلند کن تا ملخها بیایند و هر گیاه سبزی را که روی زمین است
و �آنچه را که از تگرگ باقیمانده اس���ت بخورند13 ».موس���ی
عصای خود را بر سرزمین مصر بلند کرد و به دستور خدا باد
شدیدی به مدّت یک شبانهروز از مشرق به طرف مصر وزید
و هنگام صبح باد شرقی ملخها را با خود �آورد14 .ملخها تمام
سرزمین مصر را پوشاندند و همهجا را ُپر کردند و �آنقدر زیاد
بودند که کسی تا �آن وقت مانند �آن را ندیده بود و بعد از �آن
هم نخواهد دید15 .زمین از ملخها سیاه شده بود و ملخها همٔه
میوههای درختان و تمام گیاهان سبز را که از تگرگ باقیمانده
بود خوردند به ط���وری که هیچ برگی بر درخت و هیچ علف
سبزی در تمام سرزمین مصر نماند.
16فرعون با ش���تاب موس���ی و هارون را صدا کرد و به �آنها
گفت« :من به خداوند خدای ش���ما و به ش���ما گناه کردهام.
17فقط این دفعه گناه مرا ببخشید و از خدای خود بخواهید تا
این بلای مرگ�آور را از من دور کند18 ».موسی از نزد فرعون
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بیرون رفت و ب���ه درگاه خداوند دعا ک���رد19 .خداوند �آن باد
شرقی را به یک باد شدید غربی تبدیل کرد� .آن باد تمام ملخها
را جمع کرد و همه را به دریای سرخ ریخت به طوری که در
سراسر مصر حتّی یک ملخ هم باقی نماند20 .ا ّما خداوند دل
فرعون را سخت کرد و فرعون بنیاسرائیل را �آزاد نکرد.
نهمین بال :تاریکی

21خداوند به موسی گفت« :دست خود را به طرف �آسمان
بلند کن تا تاریکی غلیظی که بتوان احساس کرد سرزمین مصر
را فرا بگیرد22 ».موس���ی دس���ت خود را به سوی �آسمان بلند
کرد و تاریکی غلیظی به مدّت س���ه روز تمام سرزمین مصر را
گرفت23 .مصریها نمیتوانستند یکدیگر را ببینند و در �آن سه
روز هیچکس از خانهاش بیرون نیامد ولی جایی که بنیاسرائیل
زندگی میکردند روشن بود.
24فرعون موسی و هارون را صدا کرد و گفت« :همگی شما
با زنها و فرزندان خود بروید و خداوند را پرس���تش کنید .ا ّما
گلّههای گوسفند و ُبز و گاو شما در همین جا بمانند».
25موسی گفت« :پس تو باید گاو و گوسفند برای قربانی و
قربانی سوختنی برای ما مه ّیا کنی تا برای خداوند خدای خود،
قربانی کنیم26 .ولی ما گلّههای خود را با خود خواهیم برد و
حتّی یکی از �آنها را هم جا نخواهیم گذاشت .ما باید حیوانی
را که برای پرس���تش نمودن خداوند خدای خود لازم داریم،
خودمان انتخاب کنیم و تا به �آنجا نرسیم ،نمیدانیم کدامیک
از حیوانات خود را باید برای خداوند قربانی کنیم».
27ولی خداوند فرعون را س���ختدل کرد و او اجازه نداد که
�آنها بروند28 .فرعون به موسی گفت« :از پیش چشم من دور
ش���و و س���عی کن که دیگر مرا نبینی زیرا روزی که مرا ببینی
کشته خواهی شد».
29موسی گفت« :بسیار خوب ،دیگر مرا نخواهی دید».

11

آخرین بال :مرگ نخستزادگان

بعد از �آن خداوند به موسی فرمود« :فقط یک بلای
دیگر بر س���ر فرعون و مردم او خواهم �آورد .بعد از
�آن او شما را �آزاد خواهد کرد .در حقیقت او همٔه شما را از
اینجا بیرون خواهد کرد2 .حالا به تمام بنیاس���رائیل بگو که
هرکس چه زن و چه مرد از همس���ایٔه مصری خود زینت�آلات
طلا و نقره بخواهد3 ».خداوند بنیاسرائیل را در نظر مصریان
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عزیز گردانید و موسی در نظر بزرگان و مردم مصر َمرد بزرگ
و برجستهای بود.
4موسی به فرعون گفت« :خداوند میفرماید' :در نیمههای
ش���ب به مصر خواهم �آمد 5و هر نخس���تزادٔه مصری که پسر
باشد خواهد مرد .چه نخس���تزادٔه فرعون که جانشین اوست
و چه نخستزادٔه کنیزی که پشت دستاس نشسته است و چه
نخس���تزادٔه حیوانات ،همه خواهند مرد6 .چنان سر و صدای
گریه و شیونی در تمام مصر به راه خواهد افتاد که هرگز شنیده
نشده و ش���نیده نخواهد ش���د7 .ا ّما در میان بنیاسرائیل حتّی
سگی هم به طرف �آنان و یا حیوانات �آنها پارس نخواهد کرد.
�آنگاه خواهید دانس���ت که خداوند بین مصریان و بنیاسرائیل
فرق میگذارد8 »'.موس���ی بدینگونه سخنان خود را به پایان
برد�« :آنگاه همٔهدرباریان���ت ،نزد من خواهند �آمد و در مقابل
من تعظیم خواهند ک���رد و التماس خواهند نمود تا من و تمام
قوم من از اینجا بیرون برویم و بع���د از �آن من خواهم رفت».
سپس موسی درحالیکه بشدّت خشمگین بود ،از نزد فرعون
بیرون رفت.
9خداوند به موس���ی فرمود« :فرعون به س���خنان شما گوش
نخواهند داد تا من کارهای عجیب بیشتری در سرزمین مصر
به عمل بیاورم10 ».موسی و هارون تمام این کارهای عجیب را
در مقابل فرعون انجام دادند ،ا ّما خداوند دل فرعون را سخت
کرد و او بنیاسرائیل را �آزاد نکرد.

12

عید فطیر

خداوند در مصر به موسی و هارون فرمود«2 :این
ماه برای شما ماه اول سال باشد3 .به تمام جماعت
اسرائیل بگو :هرکس در روز دهم این ماه ،باید ب ّره یا ُبزغالهای
برای خانوادٔه خود بگیرد4 .اگر خانوادهای کم جمع ّیت است
و یک حیوان برای �آنان زیاد است ،حیوان را با همسایٔه مجاور
خود تقسیم کند و هر یک مقداری را که برای افراد خانوادهاش
لازم است بردارند5 .باید ب ّره یا ُبز یک سالٔه نر و سالم از میان
گلّٔه خود انتخ���اب کنید�6 .آن را تا عصر روز چهاردهم همین
ماه نگاه دارید .تمام جماعت بنیاس���رائیل ب ّرههای خود را در
همان روز قربانی کنند7 .سپس مقداری از خون �آن را بردارید
و بر دو طرف چهارچوب و بالای در خانهای که حیوان قرار
اس���ت در �آن خورده ش���ود ،بپاش���ید8 .در همان شب ،تمام
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گوش���تها را کباب کرده با نان بدون خمیرمایه و س���بزیجات
تلخ بخورید9 .این گوش���ت را نپخته و یا �آبپز نخورید بلکه
تمام �آن را ،حتّی کلّه و پاچه و رودههای �آن را هم روی �آتش
کباب کنید10 .هیچ چیزی از �آن را تا صبح نگاه ندارید و اگر
چیزی از �آن باقی ماند �آن را با �آتش بسوزانید11 .موقع خوردن
�آن کمربند خ���ود را ببندید ،نعلین خود را به پا کنید ،عصای
خود را به دس���ت بگیرید و �آن را با عجله بخورید ،چون عید
فصح خداوند است.
«12در �آن شب من از مصر عبور میکنم و تمام نخستزادههای
مصری چه انسان و چه حیوان همه را میکشم .من ،خداوند
هس���تم و بر تمام خدایان مصر داوری خواهم کرد13 .خونی
که بر دو طرف چهارچوب و بر سر در خانٔه شما پاشیده شده
است ،نشانهای است که شما در �آنجا زندگی میکنید و چون
�آن نشانه را ببینم ،از �آن عبور میکنم و وقتیکه مصریان را هلاک
میکنم ،به شما هیچ �آسیبی نخواهد رسید14 .شما باید �آن روز
را همیشه بهخاطر داشته باشید و �آن را به عنوان عید خداوند
همیشه جش���ن بگیرید تا کاری را که من برای شما کردهام،
به یاد داشته باشید .این عید در بین شما یک رسم همیشگی
باشد و نسل بعد از نسل �آن را نگاه دارید».
جشن نان فطیر

15خداون���د فرم���ود« :مدّت هفت روز نان ب���دون خمیرمایه
بخوری���د .در همان روز اول ،تم���ام خمیرمایه را از خانٔه خود
دور بریزید .اگر کسی در این هفت روز نان خمیرمایهدار بخورد
باید از قوم من جدا شود16 .روز اول و همچنین در روز هفتم
باید برای عبادت گردهم �آیید .در این روزها هیچ کاری نباید
بکنید .فق���ط میتوانید غذای هرکس را برای���ش �آماده کنید.
17ش���ما باید عید فطیر را نگاه دارید زیرا در چنین روزی بود
که طایفههای ش���ما را از مصر بیرون �آوردم .بنابراین ش���ما در
تمام نس���لهای خود این عید را جشن بگیرید18 .از عصر روز
چهاردهم ماه اول تا عصر روز بیست و یکم ،شما نباید نانی
ک���ه خمیرمایه دارد بخورید19 .برای هفت روز نباید خمیرمایه
در خانههای ش���ما پیدا شود و اگر کسی در این مدّت چیزی
با خمیرمایه بخورد چه غریب و چه اهل �آنجا ،باید از قوم من
جدا ش���ود20 .هیچ چیزی که خمیرمایه داشته باشد نخورید،
بلکه فقط فطیر بخورید».
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21موسی تمام رهبران قوم اسرائیل را صدا کرد و به �آنها گفت:
«هر کدام از شما ب ّره یا ُبزغالهای مناسب خانوادٔه خود انتخاب
کنید و �آن را برای عید فصح قربانی کنید22 .یک دس���ته زوفا
بردارید و �آن را در خون حیوان که در تش���ت ریخته شده فرو
کنید .سپس �آن را به سر در و دو طرف چهارچوب خانههای
خود بمالید و هیچیک از شما نباید تا صبح از خانه بیرون بیاید.
23چون خداوند از مصر عبور میکند تا مصریها را بکش���د،
وقتی خون را بر سر در و دو طرف چهارچوب خانههای شما
ببیند ،از �آن رد میش���ود و اجازه نمیدهد که فرشتٔه مرگ به
خانههای ش���ما داخل شود و ش���ما را هلاک کند24 .شما و
فرزندان شما باید این قانون را برای همیشه حفظ کنید25 .و
وقتی به س���رزمینی که خداوند به ش���ما وعده داده است وارد
شدید� ،آنگاه این مراس���م را بجا �آورید26 .وقتی فرزندان شما
بپرسند که معنی این مراسم چیست؟ 27پاسخ خواهید داد ،این
قربانی فصح برای تكریم خداوند اس���ت .زیرا او از خانههای
بنیاسرائیل در مصر رد شد و مصریها را هلاک کرد ولی از
ما گذشت».
پس بنیاسرائیل زانو زدند و خداوند را پرستش کردند28 .سپس
رفتند و �آنچه را که خداوند توسط موسی و هارون دستور داده
بود انجام دادند.
مرگ نخستزادهها

29در نیمههای شب خداوند تمام نخستزادههای مصری ،از
نخستزاده فرعون که بر تخت نشس���ته بود گرفته تا نخستزادٔه
اسیری که در زندان بود و همچنین نخستزادٔه حیوانات را نیز
کشت30 .در �آن شب فرعون و درباریان و همٔه مصریها بیدار
ش���دند و گریه و زاری و شیون عظیمیدر مصر برپا شد ،زیرا
خانهای نبود که پس���ر مردهای در �آن نباشد31 .در همان شب
فرعون ،موسی و هارون را به حضور طلبید و به �آنها گفت« :از
س���رزمین من بیرون بروید .شما و تمامیقوم اسرائیل از كشور
من خارج شوید و همانطور که میخواستید خداوند را پرستش
کنی���د32 .چنانکه گفتید گلّهها و رمهه���ای خود را بردارید و
بروید .به جهت بركت من هم دعا کنید».
33مصریها ،اصرار میکردند که بنیاس���رائیل هرچه زودتر
س���رزمین �آنها را ترک کنند .چون میگفتند اگر شما از اینجا
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نروید همٔه ما خواهیم مرد34 .بنابراین بنیاس���رائیل �آردهایی را
که خمیر کرده بودند ولی هنوز ور نیامده بود و تغارهای خمیر
را برداش���تند و �آنه���ا را در پارچهای پیچیدن���د و بردوش خود
گذاشتند35 .بنیاسرائیل همانطور که موسی به ایشان فرموده
بود ،از مصریها زینت �آلات طلا و نقره و لباس گرفته بودند.
36خداوند بنیاسرائیل را در نظر مصریها عزیز گردانیده بود و
هرچه میخواستند به �آنها میدادند .به این ترتیب بنیاسرائیل
اموال مصریها را با خود بردند.
خروج از مصر

37بنیاسرائیل که تعداد �آنها به غیراز زنها و ب ّچهها در حدود
شش���صد هزار مرد بود ،پیاده از رعمس���یس به ُسك ّوت کوچ
کردند38 .همچنین عدّٔه زیادی از اقوام دیگر با گوس���فندان،
ُبزها و گاوان خود با �آنها رفتند�39 .آنها از خمیر ور نیامدهای که
از مصر با خود �آورده بودند نان فطیر پختند .زیرا که با عجله
از مصر بیرون �آمده بودند و فرصت نکرده بودند که نان بپزند
و یا توشٔه راه �آماده کنند40 .بنیاسرائیل مدّت چهارصد و سی
سال در مصر زندگی کرده بودند41 .در �آن روزی كه چهارصد
و سی سال به پایان رسید ،تمام طایفههای قوم خداوند از مصر
بیرون رفتند42 .در این شب بود که خداوند از �آنها پاسداری
کرده ،ایشان را از سرزمین مصر بیرون �آورد و این همان شب
است که برای خداوند وقف شد تا بنیاسرائیل در تمام دورهها
و نسلهای خود در �آن شب به یاد خداوند باشند.
مقررات عید فصح
ّ

43خداوند به موسی و هارون فرمود« :این مق ّررات عید فصح
اس���ت :هیچ بیگانهای نباید از غذای فصح بخورد44 .ا ّما هر
غلام ی که شما خریدهاید اگر ابتدا او را ختنه کردهاید ،میتواند
از �آن بخورد45 .غریب یا کارگر روزمزد از �آن نخورد46 .تمام
�آن غذا باید در خانهای که ته ّیه ش���ده اس���ت خورده ش���ود،
چیزی از �آن نباید بیرون برده شود و هیچیک از استخوانهای �آن
شکسته نشود47 .تمام جماعت اسرائیل این عید را نگاهدارند.
48کسیکه ختنه نشده از �آن نخورد .ا ّما اگر غریبهای در بین
شما باشد و بخواهد این عید را برای تكریم خداوند نگاه دارد،
اول باید تمام مردان اهل خانهاش ختنه شوند و بعد �آن عید را
نگاهدارد .بعد از �آن او مانند اهال���ی �آنجا خواهد بود49 .این
مق ّررات برای کسیکه اصلا ً اسرائیلیاست و یا غریبی که در
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میان شما ساکن شده اس���ت یکی است50 ».تمام بنیاسرائیل
اطاعت کردند و �آنچه را که خداوند به موسی و هارون فرموده
بود ،انجام دادن���د51 .در �آن روز خداوند بنیاس���رائیل و تمام
طایفههای �آنها را از مصر بیرون �آورد.

13

وقف نخستزادگان

خداوند به موس���ی فرمود«2 :تمام نخستزادههای
مذکر را برای من وقف کن .زیرا هر نخس���تزادٔه
مذکری که در میان بنیاس���رائیل متولّد شود ،چه انسان و چه
حیوان ،از �آن من است».
عید فطیر

3موسی به مردم گفت« :این روز را بهخاطر بسپارید ،روزی
که از مصر بیرون �آمدید ،یعنی از جایی که در �آن برده و غلام
بودید .این روزی اس���ت که خداوند شما را با دست نیرومند
خود بیرون �آورد .نانی که خمیرمایه دارد نخورید4 .ش���ما در
این روز اول ماه ابیب از مصر بیرون �آمدید5 .خداوند به اجداد
شما وعده داده است که سرزمین کنعانیانِ ،حتّیان ،اموریان،
حویان و یبوسیان را به ش���ما بدهد .وقتیکه او شما را به �آن
سرزمین غنی و حاصلخیز می�آورد ،شما باید در اولین روز هر
سال این روز را جشن بگیرید6 .هفت روز نان فطیر بخورید و
روز هفتم را به احترام خداوند جشن بگیرید7 .هفت روز نان
فطیر بخورید و هیچ خمیرمایه یا نان خمیرمایهدار نزد شما و در
تمامیسرزمین شما نباشد8 .وقتی این مراسم را بجا می�آورید،
برای پسران خود تعریف کنید که همٔه اینها بهخاطر کاری است
که خداوند هنگامی که از مصر بیرون می�آمدید کرده اس���ت.
9این مراسم برای ش���ما مانند نشانهای بر دست و یادگاری بر
پیشانیتان باشد تا همیشه قوانین خداوند را در نظر داشتهباشید.
زیرا خداوند شما را با قدرت عظیم خود از مصر بیرون �آورد.
10این عید را هر سال در موقع خودش جشن بگیرید.
نخستزاده

«11خداوند چنانکه به اجداد شما وعده داده بود ،شما را به
سرزمین کنعان میبرد .در �آن موقع 12شما باید تمام نخستزادگان
مذکر را برای خداوند وقف کنید .همچنین تمام نخستزادههای
نرینٔه حیوانات شما از �آن خداوند است13 .ولی به جای نخستزادٔه
الاغ یک ب ّره تقدیم کن و اگر نخواستی ب ّره تقدیم کنی ،گردن
او را بشکن .ولی به جای نخستزادٔه پسرت فدیهای بده14 .در
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�آینده ،وقتی پسران تو بپرسند که معنی این کار چیست؟ بگو:
'خداوند ما را با دست نیرومند خود از مصر ،جاییکه در �آن
بندگی میکردیم ،بیرون �آورد15 .چون فرعون سرسختی کرد و
نخواست ما را �آزاد کند ،خداوند تمام نخستزادههای مذکر را
چه انسان و چه حیوان در سرزمین مصر کشت .به همین دلیل
است که ما تمام نخستزادههای نرینٔه حیوانات را برای خداوند
قربانی میکنیم .ولی به جای پسران نخستزاده فدیه میدهیم.
16این مراس���م برای تو مانند نشانهای بر دستت و یادگاری در
مقابل چشمانت بر پیشانیت باشد که خداوند با قدرت خود
ما را از سرزمین مصر بیرون �آورد»'.
ستون ابر و ستون آتش

17وقتی فرعون بنیاس���رائیل را �آزاد ک���رد ،خدا �آنها را از راه
سرزمین فلسطین نبرد ،هرچند که �آن كوتاهترین راه بود .زیرا خدا
فرمود مبادا وقتیکه ببینند مجبور هستند جنگ کنند ،پشیمان
ش���وند و به مصر بازگردند18 .پس �آنه���ا را از راه صحراهای
اطراف دریای سرخ برد .بنابراین بنیاسرائیل مسلّح شدند و از
مصر بیرون �آمدند.
19موسی استخوانهای یوسف را با خود برداشت ،چون یوسف
بنیاسرائیل را قسم داده بود که وقتی خدا شما را از اینجا �آزاد
کرد ،استخوانهای مرا هم با خودتان از اینجا ببرید.
20بنیاسرائیل از ُسك ّوت کوچ کردند و در ایتام در کنار صحرا
اردو زدند21 .خداوند روزها در ستونی از ابر پیشاپیش �آنها میرفت
تا راه را به �آنها نشان دهد و شبها در ستونی از �آتش تا راه �آنها
را روشن کند تا �آنها بتوانند شب و روز راه بروند22 .همیشه،
روزها ستون ابر و شبها ستون �آتش در جلوی �آنها بود.

14

عبور از دریای سرخ

خداوند به موس���ی فرمود«2 :به بنیاسرائیل بگو،
بازگردید و در مقابل پیحیروت که بین میگدال
و دریای سرخ و نزدیک بعلصفون است اردو بزنید3 .فرعون
فکر میکند که بنیاسرائیل در بیابان سرگردان شدهاند و صحرا
�آنها را محاصره کرده است4 .من فرعون را سنگدل میکنم و
او شما را تعقیب خواهد کرد� .آنگاه جلال خود را بر فرعون
و بر لشکریان او �آشکار خواهم کرد تا مصریان بدانند که من،
خداوند هستم ».بنیاسرائیل همانطور که خداوند به �آنها دستور
داده بود عمل كردند.
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5وقتی به فرعون خبر دادند که بنیاسرائیل فرار کردهاند ،او و
درباریانش پشیمان شده با خود گفتند« :این چه کاری بود که
ما کردیم و این قوم را از بردگی خود �آزاد س���اختیم؟» 7-6پس
پادشاه ارابٔه جنگی و لشکریان خود را با ششصد عدد از بهترین
ا ّرابهها و تمام ا ّرابههای مصری که سرداران بر همٔه �آنها سوار شده
بودند حاضر کرد8 .خداوند ،دل فرعون و درباریان او را سخت
گردانید و فرعون به تعقیب بنیاسرائیل که جسورانه از مصر بیرون
رفته بودند پرداخت9 .لشکریان مصر ،با تمام اسبان و ا ّرابههای
فرعون و سواران به دنبال بنیاس���رائیل رفتند و در پیحیروت و
بعلصفون ،جایی که اردو زده بودند ،به �آنها رسیدند.
10وقتی بنیاس���رائیل دیدند که فرعون و لشکریانش به دنبال
�آنها می�آیند ترسیدند و نزد خداوند فریاد کردند�11 .آنها به موسی
گفتند�« :آیا در مصر قبر نب���ود که ما را به این بیابان �آوردی تا
اینجا بمیریم؟ ببین با بیرون �آوردن ما از مصر با ما چهكار كردی.
�12آیا قبل از اینکه از مصر بیرون بیاییم به تو نگفتیم که بگذار
در اینجا بمانیم و مصریها را خدمت کنیم؟ زیرا بهتر است در
�آنجا برده باشیم تا اینکه اینجا در بیابان بمیریم».
13موسی در جواب �آنها گفت« :نترسید .بایستید و ببینید که
خداوند امروز برای نجات شما چه میکند .شما هرگز دوباره
مصریان را نخواهید دید14 .خداوند برای شما جنگ میکند
و لازم نیست شما هیچ کاری بکنید».
15خداوند به موسی فرمود« :چرا نزد من فریاد میکنید؟ به قوم
بگو که پیش بروند16 .تو هم عصایت را به دست بگیر و با �آن
به دریا بزن� .آب دریا شکافته خواهد شد و بنیاسرائیل میتوانند
در وسط دریا از روی خشکی عبور کنند17 .من دل مصریان را
سخت میکنم تا �آنها شما را تعقیب کنند .پس از �آن به وسیلٔه
قدرتی که بر فرعون و لشکریان او و ا ّرابهها و سوارانش نشان
میدهم ،جلال خواهم یافت18 .وقتی �آنان را شكس���ت دادم
مصریان خواهند دانست که من ،خداوند هستم».
19فرش���تٔه خداوند که در جلوی اردوی بنیاس���رائیل حرکت
میکرد ،رفت و در پش���ت سر �آنها ایستاد .س���تون ابر هم از
جلوی ایشان رفت و در پشت سر �آنها20 ،بین لشکریان مصر
و اردوی بنیاسرائیل ایستاد .ستون ابر برای مصریها تاریکی
و شب به وجود �آورد ولی به قوم اسرائیل روشنایی میبخشید.
بنابراین لشکریان �آنها نتوانستند به یکدیگر نزدیک شوند.
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21موسی دست خود را به طرف دریا بلند کرد و خداوند به
وسیلٔه یک باد شدید ش���رقی که در تمام شب میوزید �آبهای
دریا را به عقب برد� .آب شکافته شد 22و بنیاسرائیل در میان
دریا از روی خشکی عبور کردند و �آبها در دو طرف �آنها دیوار
ش���ده بود23 .مصری���ان از عقب �آنها رفتند و با تمام اس���بان،
ا ّرابهها و سواران �آنها به وس���ط دریا �آمدند24 .در وقت سحر
خداوند از میان س���تون �آتش و ابر بر مصریان نگاه کرد و �آنها
را وحش���تزده نمود25 .او باعث شد که چرخ ا ّرابههای �آنها
گیر کند و �آنها به سختی میتوانستند حرکت کنند .مصریان
گفتند« :خداوند برای بنیاس���رائیل برضد ما میجنگد .بیایید
از اینجا بازگردیم».
26خداوند به موس���ی فرمود« :دس���ت خود را به طرف دریا
بلند کن ت���ا �آب �آن بر روی مصریان و ا ّرابهها و س���واران �آنها
بازگردد27 ».موسی دس���ت خود را به طرف دریا بلند کرد و
در طلوع صبح �آب دریا به حالت اول خود برگشت .مصریان
کوشش میکردند فرار کنند ولی خداوند �آنها را به وسط دریا
انداخت�28 .آبها برگشتند و ا ّرابهها و سواران �آنها و لشکریان
مصر که به دنبال بنیاسرائیل �آمده بودند ،در دریا غرق شدند،
به طوری که یكی از �آنها هم باقی نماند29 .ا ّما بنیاسرائیل در
وسط دریا از روی زمین خشک عبور کردند و �آبها در دو طرف
�آنها مانند دیوار بود.
30در �آن روز خداوند بنیاسرائیل را از دست مصریان نجات
داد و بنیاس���رائیل جنازٔه مصریان را در س���احل دریا مشاهده
کردند31 .وقتی بنیاسرائیل قدرت عظیم خداوند را دیدند که
چطور مصریان را شکس���ت داد ،از خداوند ترسیده و به او و
به خادم او موسی ایمان �آوردند.

15

سرود موسی

سپس موسی و بنیاسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند:

«خداوند را میسرایم ،چون او با شکوه و جلال پیروز
شده است.
او اسبها و سوارانشان را به دریا انداخت
 2خداوند قدرت من و سرود من است.
اوست که مرا نجات داده است
او خدای من است ،او را سپاس خواهم گفت
خدای پدر من است ،بزرگی او را خواهم سرایید.
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 3خداوند مرد جنگی است.
نام او خداوند است
« 4ا ّرابهها و لشکر فرعون را به دریا انداخت.
بهترین سرداران مصر را به دریای سرخ انداخت
 5دریای عمیق �آنها را پوشانید
و �آنها مثل سنگ به ته دریا رفتند
« 6دست راست تو ،ای خداوند ،با قدرت سرافراز گردید
و دشمن را تکهتکه کرد
 7با کثرت جلال خود ،دشمنانت را نابود کردی.
خشم خود را فرستادی و �آنها را مثل خاشاک
سوزاندی
 8به دریا دمیدی و �آبها بالا �آمدند
و مثل دیوار ایستادند
و اعماق دریا منجمد گردید.
 9دشمن گفت�' :آنها را تعقیب میکنم و میگیرم.
دارایی �آنها را تقسیم میکنم و هرچه میخواهم
برمیدارم.
شمشیر خود را میکشم و با دست خود همٔه �آنان را
نابود میکنم'.
 10ولی یک نسیم از طرف تو �آمد و مصریان را در دریا غرق
کرد.
و مثل سرب به ته دریا رفتند.
« 11ای خداوند ،کدامیک از خدایان مثل تو هستند؟
كیست مانند تو عجیب در قدّوس ّیت؟
و چه کسی میتواند مانند تو معجزات و کارهای
عجیب بکند؟
 12تو دست راست خود را دراز کردی
و زمین ،دشمنان ما را فرو برد.
 13از روی مح ّبت پایدار خود ،قومیرا که نجات دادی،
رهبری نمودی
و در قدرت خود ایشان را به سوی مسکن مقدّس
خود هدایت کردی.
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 14ا ّمتها شنیدند و نگران شدند.
فلسطینیها از ترس به لرزه افتادند.
 15و رهبران اَدوم متح ّیر شدند.
قدرتمندان مو�آب بر خود لرزیدند.
و مردم کنعان برافروخته شدند.
 16ترس و وحشت �آنها را فراگرفت.
�آنها قدرت تو را دیدند،
و از ترس بیحرکت ماندند.
تا اینکه قوم تو ،قومیکه تو ای خداوند از بردگی �آزاد
کردی ،عبور کنند.
 17تو ایشان را خواهی �آورد و در کوه خود غرس خواهی
کرد
در مکانی که تو ای خداوند برای خود انتخاب
کردهای.
یعنی در مکان مقدّسی که خودت �آن را بنا نمودهای.
 18تو ای خداوند تا به ابد پادشاهی خواهی کرد».
سرود مریم

19بنیاسرائیل در میان دریا از روی زمین خشک عبور کردند،
ا ّما وقتی ا ّرابههای مصریان با اسبان و سوارانشان به دریا رفتند،
خداوند �آبها را بازگردانید و �آنها را غرق کرد.
20مریم ،که نب ّیه و خواهر هارون بود دف خود را برداشت و
تمام زنها به دنبال او دفهای خود را برداشته رقصکنان بیرون
�آمدند21 .مریم این سرود را برای �آنها خواند:
«برای خداوند بسرایید زیرا که با جلال پیروز شده است.
او اسبها و سوارانشان را به دریا انداخت».
آب تلخ

22س���پس موسی بنیاس���رائیل را از دریای سرخ حرکت داد
و به صحرای ش���ور برد� .آنها مدّت سه روز در بیابان حرکت
کردند ولی �آب پیدا نکردند23 .پس از �آن به ماره رسیدند ولی
�آب �آنجا به قدری تلخ بود که نمیتوانستند از �آن بنوشند .به
همین دلیل بود که �آنجا ماره نامیده شده بود24 .پس مردم نزد
موسی شکایت کردند و گفتند« :چه باید بنوشیم؟» 25موسی
ن���زد خداوند دعا کرد و التم���اس نمود و خداوند قطعه چوبی
به او نش���ان داد .او �آن را برداش���ت و به �آب انداخت و �آب
شیرین شد.
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در �آنج���ا خداوند قانونی برای �آنها مع ّی���ن نمود تا مطابق �آن
زندگی کنند و �آنها را در �آنجا امتحان کرد26 .خداوند فرمود:
«اگر از من اطاعت کنید و هرچه را که در نظر من درست است
بجا بیاورید و اوامر مرا نگاه دارید ،من ش���ما را با هیچیک از
مرضهایی که بر مصریان فرستادم ،مجازات نخواهم کرد .من،
خداوند هستم .همان کسیکه شما را شفا میدهد».
27روز بعد به ایلیم �آمدند .در �آنجا دوازده چشمٔه �آب و هفتاد
درخت خرما بود� .آنها در �آنجا در کنار �آب اردو زدند.

16

َمنّا و بلدرچین

تمام جماعت بنیاس���رائیل از ایلیم کوچ کردند و
در روز پانزدهم ماه دوم بعد از اینکه از مصر خارج
شدند ،به صحرای س���ین که بین ایلیم و سیناست ،رسیدند.
�2آنجا ،در �آن بیابان ،همگی نزد موسی و هارون شکایت کردند
3و گفتند« :ای کاش خداوند ما را در سرزمین مصر میکشت.
زیرا در �آنجا میتوانستیم در کنار دیگهای گوشت بنشینیم و
غذای س���یری بخوریم .ا ّما تو ما را به این بیابان �آوردهای تا از
گرسنگی بمیریم».
4پس خداوند به موسی فرمود« :من برای همٔه شما از �آسمان
مثل باران غذا خواهم ریخت .مردم باید هر روز بیرون بروند و
به اندازٔه احتیاج �آن روز از �آن جمع�آوری کنند .به این ترتیب
من میتوانم ایش���ان را امتحان کنم که �آیا دستورات مرا انجام
میدهند ،یا خیر�5 .آنچه در روز ششم جمع میکنند ،دو برابر
روزهای قبل خواهد بود».
6پس موسی و هارون به تمام مردم اسرائیل گفتند« :شما امشب
خواهید دانست کسیکه شما را از سرزمین مصر ،بیرون �آورده
است ،خداوند است7 .هنگام صبح جلال خداوند را خواهید
دید .خداوند شکایتهای شما را که برضد او کردهاید ،شنیده
است .زیرا ما چه کسی هستیم که شما از ما شکایت کنید؟»
8سپس موسی گفت« :خداوند ،غروبها گوشت و صبحها نان
به هر ان���دازهای که بتوانید بخورید به ش���ما خواهد داد ،زیرا
خداوند شکایتهایی را که علیه او کردهاید شنیده است .وقتی
شما برضد ما شكایت میكنید در واقع برضد خداوند شكایت
میكنید».
9موسی به هارون گفت« :به تمام مردم بگو بیایند و در حضور
خداوند بایستند ،زیرا که او شکایتهای ایشان را شنیده است».
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10همین که هارون با مردم صحبت کرد �آنها به بیابان نگاه کردند
و جلال خداوند را که در ابر ظاهر شده بود دیدند11 .خداوند
به موسی فرمود«12 :من شکایتهای بنیاسرائیل را شنیدم .به �آنها
بگو غروبها گوشت و صبحها نان به هر اندازهای که بخواهند،
خواهند داشت تا بدانند من خداوند خدای ایشان میباشم».
13هنگام غروب دستٔه بزرگی از بلدرچین �آمد و سرتاسر اردوگاه
را پوشاند و هنگام صبح شبنم گرداگرد اردوگاه را فراگرفت.
14چون شبنم بخار شد چیزهایی نازک و دانهدانه روی سطح
بیابان را پوش���انده بود که همانند شبنم لطیف بودند15 .وقتی
بنیاسرائیل �آنها را دیدند نمیدانستند که �آنها چه هستند .پس
از یکدیگر میپرسیدند« :اینها چه هستند؟»
موس���ی به �آنها گفت« :این نانی اس���ت که خداوند به شما
داده است تا بخورید16 .خداوند دستور داده است که هریک
از شما به اندازٔه احتیاج خود یعنی یک پیمانه دو لیتری برای
هر نفر از اعضای خانوادهاش از اینها جمع کند».
17بنیاسرائیل شروع کردند به جمع کردن؛ بعضیها بیشتر و
بعضیها کمتر18 .وقتی �آنها را وزن میکردند ،کسانیکه زیاد
جمع کرده بودند زیاد نداشتند و �آنهایی که کمتر جمع کرده
بودند کم نداشتند ،هرکس به همان اندازهای که احتیاج داشت
جمع کرده بود19 .موسی به �آنها گفت« :هیچکس نباید چیزی
از �آن را برای فردا نگاه دارد20 ».ا ّما بعضیها به حرف موسی
گوش ندادند و قس���متی از �آن را نگاه داشتند .ولی صبح روز
بعد همٔه �آنها کرم گذاشته و گندیده بود و موسی نسبت به �آنها
خشمگین شد21 .هرکس هر روز صبح به اندازٔه احتیاجش جمع
میکرد و وقتی خورشید بالا می�آمد و گرم میشد �آنچه که روی
زمین باقیمانده بود �آب میشد و از بین میرفت.
22در روز ششم �آنها دو برابر احتیاج روزانه خود جمع میکردند
یعنی هرکس به اندازٔه دو پیمانٔه چهار لیتری .پس رهبران قوم
�آمدند و به موس���ی خبر دادند23 .موسی به �آنها گفت« :این
دستور خداوند است .فردا ،روز استراحت و روز مقدّس است.
پس امروز هرچه میخواهید با �آتش بپزید و هرچه میخواهید با
�آب بپزید .هرچه که باقی بماند �آن را برای فردا نگاه دارید».
24همانطور که موس���ی دس���تور داده بود ،هرچه را باقیمانده
بود برای فردا نگه داشتند ،ولی نه کرم گذاشت و نه گندید.
25موس���ی گفت« :این را امروز بخورید زیرا امروز سبت ،روز
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خداوند و روز استراحت است و خارج از اردوگاه هیچ غذایی
پیدا نخواهید کرد26 .شما باید شش روز غذا جمع�آوری کنید
ولی در روز هفتم که روز استراحت است غذا نخواهد بود».
27در روز هفتم بعض���ی از مردم به بیابان رفتند تا غذا جمع
کنند ولی چیزی پیدا نکردند28 .سپس خداوند به موسی فرمود:
«شما تا کی میخواهید از دستورات من سرپیچی کنید؟ 29این را
بهخاطر داشتهباشید که من ،خداوند ،یک روز برای استراحت
به شما دادهام و به همین دلیل است که همیشه در روز ششم
به اندازٔه دو روز به شما غذا میدهم .پس در روز هفتم هرکس
در جای خود بماند و از خیمهاش بیرون نیاید» 30بنابراین مردم
در روز هفتم به استراحت پرداختند.
31بنیاس���رائیل اسم این غذا را َمنّا گذاشتندَ .منّا شکل تخم
گش���نیز و مزٔه �آن مانند کلوچٔه عس���لی بود32 .موسی گفت:
«خداوند دستور داده است که مقداری از َمنّا را نگه دارید تا
نس���لهای �آیندٔه ما نانی را که خداوند پ���س از بیرون �آوردن ما
از س���رزمین مصر ،در بیابان به ما داد ،ببینند33 ».موس���ی به
هارون گفت« :به اندازٔه یک پیمان���ه دو لیتریَ ،منّا در ظرفی
بریز و �آن را در حضور خداوند بگذار تا برای نس���لهای �آینده
نگهداری شود34 ».همانطور که خداوند به موسی دستور داده
بود ،هارون ظرف َمنّا را در مقابل صندوق پیمان گذاش���ت تا
نگهداری شود35 .بنیاس���رائیل مدّت چهل سال َمنّا خوردند
یعنی تا زمانی که به مرز سرزمین کنعان رس���یدند(36 .در �آن
زمان یک پیمانه دو لیتری معادل یک دهم مقیاس مورد استفاده
برای اندازهگیری جامدات بود).

17

جاری شدن آب از صخره

(اعداد )13-1:20

تمام بنیاسرائیل از بیابان سین کوچ کردند و طبق
دستور خداوند از جایی به جای دیگر میرفتند� .آنها
در رفیدیم اردو زدند ولی در �آنجا �آب برای نوشیدن نداشتند.
2پس با اعتراض به موسی گفتند« :به ما �آب بده تا بنوشیم».
موس���ی در جواب �آنها گفت« :چرا اعت���راض میکنید؟ چرا
خداوند را امتحان میکنید؟»
3ا ّما مردم که خیلی تشنه بودند به شورش خود ادامه داده به
موسی گفتند« :چرا ما را از مصر بیرون �آوردی تا ما و ب ّچهها و
گلّههای ما را در این بیابان از تشنگی هلاک کنی؟»
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4موس���ی با التماس به خداوند عرض کرد« :با این قوم چه
کنم؟ چون نزدیک است مرا سنگسار کنند».
5خداوند به موسی فرمود« :چند نفر از رهبران بنیاسرائیل را
با خود بردار و پیش���اپیش مردم برو� .آن عصایی را که با �آن به
رود نیل زدی به دست بگیر6 .من بر روی صخرهای در کوه
سینا میایستم .تو با عصایت به �آن صخره بزن تا از �آن صخره
�آب بیرون بیاید و مردم بنوش���ند ».پس موسی در حضور تمام
رهبران اسرائیل این کار را انجام داد.
7موسی اسم �آن محل را مساه و مریبا گذاشت زیرا بنیاسرائیل
در �آنجا اعتراض کرده و خداوند را امتحان نمودند چون گفتند:
«�آیا خداوند با ما هست یا نه؟»
جنگ با عمالیق

8عمالیقیها �آمدند و در رفیدیم با بنیاسرائیل به جنگ پرداختند.
9موسی به یوشع گفت« :ع ّدهای از مردها را انتخاب کن و فردا
به جنگ عمالیقیها برو .من روی قلّٔه کوه میایستم و عصایی
را که خداوند فرموده است به دست میگیرم10 ».یوشع هرچه
موسی دستور داده بود انجام داد و به جنگ عمالیقیها رفت.
موسی و هارون و حور هم به قلّٔه کوه رفتند11 .تا زمانی که موسی
دستهای خود را بالا نگه میداشت ،بنیاسرائیل پیروز میشدند
ا ّما همین که موسی دستهایش را پایین می�آورد عمالیقیها پیروز
میش���دند12 .وقتی دستهای موسی خسته شد ،هارون و حور
سنگی �آوردند و موسی روی �آن نشست و هارون و حور در دو
طرف او ایستادند و دستهای او را بالا نگه داشتند .دستهای
موسی تا غروب �آفتاب بالا بود13 .به این ترتیب یوشع عمالیقیها
را با شمشیر شکست داد.
14پس از �آن خداوند به موس���ی فرمود« :ای���ن پیروزی را به
یادگار در کتاب بنویس و به یوشع بگو من حتّی یاد عمالیقیها
را هم در زیر �آس���مان از بین خواهم برد15 ».موسی قربانگاهی
ساخت و �آن را «خداوند پرچم من است» نامید16 .و گفت:
«پرچم خداوند برافراشته خواهد بود و خداوند تا ابد با عمالیق
جنگ خواهد کرد».

18

یترون به مالقات موسی میرود

یترون ،پدر زن موسی که کاهن مدیان بود� ،آنچه
را که خدا برای موسی و قوم اسرائیل انجام داده و
�آنها را از سرزمین مصر بیرون �آورده بود شنید3-2 .پس یترون،
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صفوره ،زن موسی که او را نزد پدرش به خانه فرستاده بود ،و
دو پسرش یعنی جرشوم و الیعزر را برداشت و به نزد موسی �آمد.
(موسی گفتهبود که «من در سرزمین بیگانه ،غریب هستم ».پس
اسم پسر خود را جرشوم گذاشت4 .بعد از �آن گفته بود« :خدای
پدرم به من کمک کرد و نگذاشت به دست فرعون کشته شوم».
بنابراین اسم پسر دوم خود را الیعزر گذاشت5 ).یترون با زن موسی
و دو پس���ر او به بیابانی �آمد که موس���ی در �آنجا در کوه مقدّس
خیمه زده بود6 .یترون برای موسی پیغام فرستاد که ما به نزد تو
می�آییم7 .موسی به استقبال او رفت و در مقابل او تعظیم کرد و
او را بوسید� .آنها بعد از احوالپرسی به خیمٔه موسی رفتند8 .موسی
برای یترون تعریف کرد که خدا برای نجات بنیاسرائیل چه به سر
فرعون و اهالی مصر �آورد .همچنین تعریف کرد که چطور �آنها
در بین راه در سختی و زحمت بودند و خداوند چگونه �آنها را
نجات داده است9 .یترون وقتی ماجرا را شنید خوشحال شد 10و
گفت« :سپاس بر خداوندی که شما را از دست فرعون و مردم
مصر نجات داد .شکر بر خداوندی که قوم خود را از بردگی �آزاد
کرد11 .حالا میدانم که خداوند از همٔه خدایان بزرگتر است زیرا
خداوند این کار را هنگامی انجام داد که مصریان با بنیاسرائیل با
ظلم و ستم رفتار میکردند�12 ».آنگاه یترون قربانی سوختنی �آورد
تا سوخته شود و نیز قربانیهای دیگر تا به خداوند تقدیم کند.
بعد از �آن هارون و تمام رهبران اسرائیل �آمدند تا به اتّفاق یترون
پدر زن موسی در حضور خداوند با هم غذا بخورند.
انتخاب داوران

(تثنیه )18-9:1

13روز بعد موسی برای رس���یدگی به شکایات مردم در بین
�آنها حاضر شد و از صبح تا شب مشغول بود14 .وقتی یترون
تمام کارهایی را که موسی انجام میداد دید ،از موسی پرسید:
«این چهکاری است که تو برای مردم انجام میدهی؟ چرا همٔه
اینکارها را به تنهایی انجام میدهی و مردم از صبح تا ش���ب
اینجا منتظر میایستند تا با تو مشورت کنند؟»
15موسی در جواب گفت« :من باید این کار را انجام دهم،
چون مردم نزد من می�آیند تا بدانند ارادٔه خدا چیست16 .هرگاه
دو نفر با هم اختلاف داشتهباشند نزد من می�آیند و من تشخیص
میدهم حق با چه کسی اس���ت و قوانین و دستورات خدا را
برای �آنها شرح میدهم».
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17یترون گفت« :تو کار درستی نمیکنی! 18تو با این کار هم
خودت و هم مردم را خسته میکنی .چون این کار به تنهایی
برای تو خیلی دشوار است19 .حالا من به تو نصیحت خوبی
میکنم و خدا با تو خواهد بود .این درست است که تو قوم
را به حضور خدا ببری و اختلافات �آنها را به خدا عرض کنی.
20تو باید اوامر خدا را به �آنها تعلیم دهی و برای �آنها شرح دهی
که زندگی و رفتار �آنها چگونه باشد21 .ا ّما علاوه بر این تو باید
مردان قابل و کاردان که خدا ترس و امین باشند و رشوه نگیرند
از میان مردم انتخاب کنی تا رهبر گروههای هزار نفری ،صد
نفری ،پنجاه نفری و ده نفری باشند�22 .آنها همیشه بین مردم
داوری کنند� .آنها میتوانند تمام کارهای مشکل را نزد تو بیاورند
ولی کارهای کوچک را خودشان حل و فصل کنند� .آنها با این
کار به تو کمک میکنند و بار تو س���بکتر و کار تو راحتتر
میشود23 .اگر این کار را طبق خواست خدا انجام دهی ،هم
خودت را زیاد خسته نمیکنی و هم مردم اختلافاتشان زودتر
حل شده و به سر کار خود میروند».
24موسی نصیحت پدر زن خود یترون را قبول کرد 25و مردان
قابلی از بین تمام بنیاسرائیل انتخاب و �آنها را به رهبری گروههای
هزار نفری ،صد نفری ،پنجاه نفری و ده نفری منصوب کرد.
�26آنها همیشه بین مردم داوری کرده و کارهای مشکل را نزد
موس���ی می�آوردند .ولی کارهای کوچکتر را خودشان حل و
فصل میکردند.
27پس از �آن موسی با پدر زن خود ،یترون خداحافظی کرد
و یترون به خانٔه خود برگشت.

19

بنیاسرائیل در کوه سینا

2-1بنیاسرائیل از رفیدیم حرکت کرده و در روز اول
ماه س���وم بعد از بیرون �آمدن از مصر ،به صحرای
سینا رسیدند و در دامنٔه کوه سینا اردو زدند3 .موسی به بالای
کوه رفت تا با خدا ملاقات كند.
خداوند از می���ان کوه با موس���ی صحبت ک���رد و فرمود به
بنیاس���رائیل یعنی به فرزندان یعقوب بگو«4 :ش���ما دیدید که
م���ن ،خداوند ،با مصریان چه کردم و چط���ور مثل عقابی که
جوجههای خود را روی بالهای خود میبرد ،شما را نزد خود
�آوردم5 .حالا اگر ش���ما از من اطاعت کنید و پیمان مرا نگاه
دارید ،ش���ما قوم برگزیدٔه من خواهید بود .زیرا تمام زمین از
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�آن من است6 ،ولی شما برای من ا ّمت مقدّس و خادمان من
خواهید بود7 ».موسی از کوه پایین رفت و تمام رهبران اسرائیل
را جمع کرد و �آنچه خداوند به او فرموده بود به ایشان گفت.
8تمام مردم یک صدا گفتند« :ما هرچه خداوند فرموده است
انجام خواهیم داد» و موسی این را به خداوند عرض کرد.
9خداوند به موسی گفت« :من در ابر غلیظی به نزد تو خواهم
�آمد تا قوم س���خن گفتن مرا با تو بشنوند و از �آن به بعد تو را
باور خواهند کرد».
موسی به خداوند گفت که مردم به او چه پاسخی دادهاند.
10خداوند فرمود« :به نزد مردم برو و به ایش���ان بگو كه امروز
و فردا خود را برای پرس���تش پاک نمایند� .آنها باید لباس���های
خود را بشویند 11و در روز سوم حاضر باشند .من در �آن روز
در مقابل چشمان همه بر کوه سینا نازل میشوم12 .در اطراف
کوه حدودی مع ّین کن تا مردم از �آن عبور نکنند .به ایش���ان
بگو از کوه بالا نروند و حتّی به کوه نزدیک نشوند .اگر کسی
یک قدم روی کوه بگذارد ،کشته خواهد شد�13 .آن شخص
باید یا سنگسار شود و یا با تیر کش���ته شود و کسی نباید به
او دست بزند .این دس���تور هم برای انسان است و هم برای
حیوانات که باید کشته شوند .ا ّما وقتی شیپور زده شود� ،آنگاه
همه باید بالای کوه بروند».
14موسی از کوه پایین �آمد و به مردم گفت که برای پرستش
�آماده شوند .پس �آنها لباسهای خود را شس���تند15 .موسی به
�آنها گفت« :برای پس فردا �آماده ش���وید و در این مدّت رابطٔه
جنسی نداشته باشید».
16صبح روز سوم در کوه رعد و برق شد و ابر غلیظی روی
کوه ظاهر گردید .س���پس صدای شیپور بس���یار بلندی شنیده
ش���د ،به طوری که تمام مردمی که در اردوگاه بودند از ترس
لرزیدند17 .موسی قوم را از اردوگاه بیرون برد و برای ملاقات
خدا در دامنٔه کوه ایس���تادند18 .تمام کوه سینا با دود پوشیده
شده بود ،زیرا خداوند در �آتش بر روی کوه نزول فرموده بود و
دود �آن مثل دود کوره بالا میرفت و تمام کوه بشدّت میلرزید.
19صدای شیپور بلندتر و بلندتر شد .موسی صحبت کرد و خدا
در رعد به او جواب داد20 .خداوند بر روی قلّٔه کوه سینا نازل
شد و از موسی خواس���ت که به قلّٔه کوه بیاید .موسی به قلّٔه
کوه رفت21 .خداوند به او فرمود« :پایین برو و به قوم بگو که
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مبادا از حدود مع ّین ش���ده عبور کنند تا مرا ببینند .اگر چنین
کنند بسیاری از �آنان کشته خواهند شد22 .حتّی کاهنانی هم
که به من نزدیک میش���وند باید خود را پاک نمایند .در غیر
این صورت �آنها را هم مجازات خواهم کرد».
23موسی به خداوند عرض کرد« :مردم نمیتوانند از کوه بالا
بیایند زیرا تو به ما دس���تور دادهای که کوه را مقدّس شمرده،
حدودی دور �آن تعیین کنیم».
24خداوند فرمود« :پایین برو و هارون را با خودت بیاور .ا ّما
کاهنان و مردم نباید از حدود خود عبور کنند و نزد من بیایند،
چون ایشان را مجازات میکنم25 ».موسی پایین رفت و �آنچه
خداوند فرموده بود ،به مردم گفت.

20

ده حكم

(تثنیه )21-1:5

خدا ،این سخنان را فرمود«2 :من ،خداوند هستم
که شما را از سرزمین مصر ،که در �آن برده بودید،
بیرون �آوردم.
«3خدای دیگری را غیراز من پرستش نكن.
«4هیچ مجس���مه و یا هیچ تمثالی از �آنچه بالا در �آسمان و
ی���ا پایین در زمین و یا در �آبهای زیر زمین اس���ت ،برای خود
مساز5 .در مقابل هیچ بتی سجده مکن و �آن را پرستش منما،
زی���را من خداوند ،که خدای تو هس���تم هیچ رقیبی را تح ّمل
نمیكنم و انتقام گناه کس���انی را كه از من متن ّفرند تا نس���ل
سوم و چهارم از فرزندانشان میگیرم6 .ا ّما من مح ّبت پایدار
خود را تا هزاران نسل به کسانی که مرا دوست دارند ،نشان
خواه���م داد.
«7نام مرا برای مقاصد شریرانه بر زبان میاور ،زیرا من ،خداوند
خدای شما ،هرکس كه نام مرا بیهوده بر زبان بیاورد مجازات
خواهم کرد.
«8س���بت را بهخاطر داش���ته باش و �آن را مقدّس بش���مار.
9ش���ش روز کار کن و تمام کارهای���ت را انجام بده10 .ولی
روز هفتم ،روز اس���تراحت و مخصوص خداوند اس���ت .در
�آن روز هیچک���س کار نکند .نه خودت ،ن���ه فرزندانت ،نه
غلامت ،نه کنیزت ،نه حیواناتت و نه غریبی که نزد توست.
11من ،خداوند ،در شش روز زمین و �آسمان و دریا و هرچه
در �آنهاس���ت را س���اختم و در روز هفتم استراحت کردم .به
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همین دلیل است که من ،خداوند ،سبت را متبارک ساختم
و �آن را تقدی���س نم���ودم.
«12پدر و مادر خود را احترام کن تا عمر تو در سرزمینی که
به تو میدهم طولانی شود.
«13قتل نکن.
«14زنا نکن.
«15دزدی نکن.
«16علیه همسایٔه خود شهادت دروغ مده.
«17به خانٔه همس���ایٔه خود طمع مک���ن .به زنش ،غلامش،
کنیزش ،گاوش ،الاغش و هر چیزی که مال همسایهات میباشد
طمع نداشته باش».
ترس مردم

(تثنیه )33-22:5

18وقتی مردم رعد و برق و صدای شیپور و دودی را که در
کوه بود ،دیدند ،از ترس لرزیدند و در فاصلٔه دور ایستادند 19و
به موس���ی گفتند« :تو با ما صحبت کن و ما گوش میدهیم
ولی خدا با ما صحبت نکند ،مبادا بمیریم».
20موسی گفت« :نترس���ید .خدا �آمده است تا فقط شما را
امتحان کند تا از او بترسید و گناه نکنید21 ».ا ّما مردم در فاصلٔه
دورتر ایستادند و فقط موس���ی به نزدیک ابر غلیظ ،جایی که
خدا بود ،رفت.
قانون قربانگاه

22خداوند به موس���ی دس���تور داد که به بنیاسرائیل بگوید:
«شما دیدید ،من که خداوند هستم چگونه از �آسمان با شما
صحبت کردم23 .از نقره یا طلا برای خود خدایان درس���ت
نکنید تا �آنها را علاوه بر من پرس���تش نمایید24 .قربانگاهی از
خاک برای من بسازید و گوسفند یا ُبز یا گاوی که برای قربانی
س���لامتی میگذرانی و همچنین قربانی سوختنی خود را روی
�آن بگذرانید .در هر جایی که مق ّرر كنم كه شما در �آنجا مرا
عبادت كنید ،به نزد شما خواهم �آمد و شما را برکت خواهم
داد25 .اگر قربانگاهی از سنگ برای من درست میکنی �آن را
با سنگهای تراشیده شده درست نکن .زیرا اگر ابزار خود را
در �آن به کار ببری �آن را بیحرمت میسازی26 .در قربانگاهی
که برای من میس���ازی پلّه نس���از ،زیرا هنگامی که از �آن بالا
میروی قسمت برهنٔه بدن تو نمایان میشود.
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21

طرز رفتار با غالمان

(تثنیه )18 -12:15

«این احکام را به بنیاسرائیل بگو2 :اگر یک غلام
عبرانی بخری ،باید مدّت شش سال برای تو خدمت
کند و در س���ال هفتم بدون پرداخت چیزی �آزاد ش���ود3 .اگر
موقعی که غلام تو ش���د مج ّرد بود ،نباید موقع رفتن از نزد تو
همسری با خود ببرد .ا ّما اگر موقعی که غلام تو شد ،متاهل
بود ،میتواند همسرش را هم با خود ببرد4 .اگر ارباب او برایش
زن گرفته و از �آن زن صاحب پسران و دخترانی شده باشد� ،آن
زن و فرزندان متعلّق به ارباب میباشند و �آن غلام باید تنها از
�آنجا برود5 .ا ّما اگر �آن غلام بگوید ارباب و زن و فرزندانم را
دوست دارم و نمیخواهم �آزاد بشوم6 ،اربابش او را به محلی
که عبادت میکنند ببرد و در �آنجا در مقابل در یا چهارچوب،
گوش او را با درفش س���وراخ کند .در �آن صورت �آن غلام تا
�آخر عمرش متعلّق به �آن ارباب خواهد بود.
«7اگر کسی دختر خود را به عنوان کنیز بفروشد� ،آن دختر
مثل غلامان �آزاد نش���ود8 .اگر کسی دختری را بخرد تا با او
ازدواج کند ولی بعداً از او خوش���ش نیاید� ،آن���گاه میباید به
پدرش بازفروخته شود و ارباب او حق ندارد وی را به بیگانگان
بفروش���د .زیرا به او خیانت کرده اس���ت9 .اگر کسی کنیزی
بخرد تا او را به پس���رش بدهد ،باید مطابق رسومی که برای
دختران �آزاد مرسوم اس���ت با او رفتار کند10 .اگر زن دیگری
بگیرد باید همان غذا و لباس و معاشرتی را که قبلا ً با زن اول
داش���ته حفظ کند11 .اگر این سه چیز را انجام ندهد ،باید او
را بدون قیمت �آزاد کند.
قوانین دربارهٔ کارهای خالف

«12هرکس که کسی را بزند و او را بكشد ،باید کشته شود.
13ا ّما اگر تصادفی بوده و او قصد کش���تن او را نداشته ،بلکه
خواست خدا بوده اس���ت ،جایی را مع ّین میکنم که به �آنجا
فرار کند14 .ولی اگر کس���ی خشمگین شده به عمد شخص
دیگری را بکشد ،او باید کشته ش���ود ،حتّی اگر به قربانگاه
من پناه ببرد.
«15کسیکه پدر یا مادر خود را بزند باید کشته شود.
«16کسیکه شخصی را بدزد تا بفروشد یا به عنوان غلام نزد
خود نگه دارد ،باید کشته شود.
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«17کس���یکه پ���در یا مادر خ���ود را لعنت کند باید کش���ته
شود.
«18اگر موقع دعوا ،یکی از دو طرف ،دیگری را با سنگ یا
مش���ت بزند ،به طوری که او نمیرد ولی بستری شود 19و بعد
بتواند با عصا راه برود ،کس���یکه او را زده بیگناه است .ا ّما
باید غرامت بیکاری و مخارج معالجه او را بپردازد.
«20اگر کس���ی غلام یا کنیز خود را ب���ا عصا بزند به طوری
که در همان وقت بمیرد باید مجازات شود21 .ولی اگر یکی
دو روز بعد بمیرد ،مجازات نشود؛ چون �آن غلام یا کنیز جز
دارایی او بوده و همین ضرر برای او کافی است.
«22اگر در موقع دع���وا زن حاملهای را بزنند و او ب ّچهاش را
بیندازد ولی صدمٔه دیگری به او وارد نشود ،کسیکه او را زده،
باید جریمهای را که شوهر �آن زن مع ّین میکند در مقابل قاضی
بپردازد23 .ا ّما اگر صدمٔه دیگری وارد ش���ود ،در �آن صورت
جان به عوض جان24 ،چشم به عوض چشم ،دندان به عوض
دندان ،دست به عوض دست ،پا به عوض پا25 ،داغ به عوض
داغ ،زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.
«26اگر کسی غلام یا کنیز خود را طوری بزند که چشمش
از بین برود ،او را در عوض چشمش �آزاد کند27 .اگر دندان
او را بشکند ،او را در عوض دندانش �آزاد کند.
مسئولیت مالکها
ّ

«28اگر گاو نری با شاخ خود مرد یا زنی را بکشد� ،آن گاو
نر را سنگسار کنند و گوش���تش را هم نخورند .ا ّما صاحبش
مجازات نشود29 .ا ّما اگر �آن گاو قبلا ً هم شاخ میزده و صاحبش
میدانس���ته و با وجود این �آن گاو را نگه داشته و �آن گاو مرد
یا زنی را کش���تهاست ،گاو را سنگس���ار کنند و صاحبش را
نیز بکشند30 .ا ّما اگر جریمهای مع ّین کنند ،او باید جریمه را
بپردازد و جان خود را خلاص کند31 .اگر گاو دختر یا پسری
را بکشد همین قانون اجرا میشود32 .اگر گاو غلام یا کنیزی را
بکشد ،صاحبش باید سی تکه نقره به عنوان جریمه به صاحب
غلام یا کنیز بپردازد و گاو را نیز سنگسار کنند.
«33اگر کسی روی چاهی را باز کند و یا چاهی بکند و روی
�آن را نپوشاند و گاو یا الاغی در �آن چاه بیفتد34 ،صاحب چاه
باید یا عوض �آن را بدهد یا جریمهاش را بپردازد و لاشٔه حیوان
را برای خودش بردارد35 .اگر گاو کسی ،گاو همسایه را بزند
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و �آن گاو بمی���رد ،گاو زنده را بفروش���ند و قیمت �آن را با هم
تقسیم کنند و لاش���ٔه گاو مرده را نیز بین خود تقسیم نمایند.
36ا ّما اگر معلوم شود که �آن گاو قبلا ً شاخ میزده و صاحبش
او را محافظت نکرده اس���ت ،باید گاو زنده را به عوض گاو
بدهد و لاشٔه گاو مرده را برای خود بردارد.

22

مقررات دربارۀ جریمه
ّ

«اگر کسی گاو یا گوس���فندی را بدزدد و �آن را
بکشد یا بفروش���د ،باید در عوض هر گاو ،پنج
گاو و در عوض هر گوسفند ،چهار گوسفند بدهد4-2 .او باید
هرچه دزدیده ،جریمٔه �آن را بدهد .اگر چیزی ندارد که جریمه
بدهد ،خود او را به عنوان غلام بفروشند تا با پول �آن جریمهاش
را بپردازد .حیوان دزدیده شده را ،چه گاو باشد چه الاغ چه
گوسفند ،اگر زنده در دست او گرفتند باید دو برابر �آن جریمه
بدهد .اگر دزدی در هنگام شب ،در موقع دزدی کشتهشود،
کسیکه او را کشته جرمیندارد .ا ّما اگر این اتّفاق هنگام روز
بیفتد ،کسیکه او را بکشد ،قاتل محسوب میشود.
«5اگر کسی اجازه میدهد که حیواناتش در مزرعه یا تاکستان
کس دیگری بچرند ،باید از بهترین محصول تاکستان یا مزرعه
خود تاوان �آن را پس بدهد.
«6اگر کسی در مزرعه خود �آتش روشن کند تا علفهای هرز را
بسوزاند و �آتش به مزرعه شخص دیگری سرایت کند و خوشههای
غلّه را که رسیده و یا درو شده است بسوزاند ،کسیکه �آتش
روشن کرده ،باید خسارات �آن را جبران کند.
«7اگر کسی پول و یا اموال قیمتی خود را به طور امانت به
کسی بس���پارد ولی �آنها از خانٔه �آن شخص دزدیده شود ،اگر
دزد را پی���دا کردند ،دزد باید دو برابر �آن را پ���س بدهد8 .ا ّما
اگر دزد پیدا نشد� ،آن شخصی که اموال نزد او بوده ،باید به
عبادتگاه برود و در �آنجا قس���م بخورد که اموال امانتگزار را
ندزدیده است.
«9در موقع خیانت در امانت چه در مورد گاو ،الاغ ،گوسفند
و چه لباس و هر چیز دیگر که کسی ا ّدعای �آن را میکند ،هر
مقصر
دو نفر را به عبادتگاه ببرند و کس���یکه در حضور خدا ّ
شناختهشود دو برابر خسارت بدهد.
«10اگر کسی الاغ ،گاو ،گوسفند یا هر حیوان دیگری را از
همسایٔه خود امانت بگیرد ولی �آن حیوان بمیرد یا صدمه ببیند
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و یا بزور از او گرفته شود و شاهدی هم نباشد�11 ،آن شخص
باید به عبادتگاه برود و قسم بخورد که اموال همسایٔه خود را
ندزدیده اس���ت .در این صورت مالک حیوان قسم او را قبول
کند و ع���وض �آن را نگیرد12 .ا ّما اگ���ر حیوان را از او دزدیده
باشند ،باید تاوان �آن را پس بدهد13 .اگر حیوانی توسط حیوان
وحشی کشته شده باشد ،باقیماندهاش را به عنوان مدرک نزد
صاحبش بیاورد و دیگر لازم نیست که تاوان پس بدهد.
«14اگر کسی حیوانی را از همسایٔه خود قرض گرفت و در
غیاب صاحبش �آسیبی به �آن حیوان رسید و یا مرد ،او باید به
همس���ایهاش تاوان �آن را بدهد15 .ولی اگر در مقابل صاحبش
بوده ،لازم نیست که خسارت �آن را جبران کند .اگر �آن حیوان
را کرایه کرده بود ،کرایهای که داده ش���ده به عوض تاوان �آن
میباشد.
قوانین اخالقی و مذهبی

«16اگر کسی دختری را که نامزد او نیست فریب بدهد و به
او تجاوز کند ،باید مهری���هاش را به او پرداخته و با او ازدواج
نماید17 .اگر پدر دخت���ر راضی نبود که دختر را به او بدهد،
بازهم باید مهریٔه یک دختر را به او بدهد.
«18زن جادوگر را زنده نگذارید.
«19هرکس که با حیوانی جماع کند باید کشته شود.
«20هرکس برای خدای دیگری به غیراز من که خداوند هستم
قربانی بگذراند ،باید به مرگ محكوم شود.
«21کسی را که غریب است اذیّت نکنید22 .بر او ظلم منمایید.
بهخاطر بیاورید که شما هم در سرزمین مصر غریب بودید23 .بر
بیوهزن یا یتیم ظلم نکنید .اگر بر ایشان ظلم کنید و ایشان نزد
من فریاد بر�آورد و کمک بخواهد ،دعای ایش���ان را مستجاب
خواهم کرد24 .و من خشمگین شده ،شما را با شمشیر خواهم
کشت تا زنهای شما بیوه و فرزندانتان یتیم گردند.
«25اگر به فقیری از افراد قوم م���ن ،پولی قرض دادید ،مثل
نزولخواران از او بهره نگیرید26 .اگر ردای همسایٔه خود را به
عنوان گرو گرفتید ،قبل از غروب �آفتاب �آن را به او پس بدهید.
27چون این تنها ردایی است که او خود را با �آن گرم میکند
و با �آن میخوابد .اگر او نزد من دعا و زاری کند ،دعای او را
مستجاب خواهم کرد ،زیرا من خدای کریم هستم.
«28به خدا ناسزا مگویید .رهبر قوم خود را لعنت نکنید.
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«29در دادن هدی�ه�ٔ نوبر محصول و ش���یرٔه انگور خود ت�أخیر
نکنید.
«نخستزادههایتان را که پس���ر هستند برای من وقف نمایید.
30نخستزادٔه گاو و گوسفند خود را به من بدهید ،اولین نخستزادٔه
نر را هفت روز نزد مادرش نگهدارید و در روز هشتم �آن را به
من تقدیم کنید.
«31ش���ما قوم من هس���تید ،پس نباید گوشت حیوانی را که
توسط حیوانات وحشی دریده شده باشد ،بخورید� .آن را نزد
سگها بیندازید.

23

عدالت و انصاف

«شایعات باطل را انتش���ار ندهید و با شهادات
دروغ از ش���ریران پش���تیبانی نکنید2 .در انجام
کارهای خل���اف همرنگ جماعت نش���وید و در موقع دعوا،
بهخاط���ر پیروی از اکثری���ت ،ش���هادت دروغ ندهید و حق را
پایمال نکنید3 .در محاكمٔه فقیر ،بهخاطر اینکه فقیر است از
او طرفداری نکنید.
«4اگر گاو یا گوسفند دشمن خود را دیدید که ُگمشده است،
�آن را به او بازگردانید5 .اگر دیدید که الاغ دش���منتان زیر بار
خوابیده است ،هرچند که از �آن شخص روگردان هستید ،ولی
کمک کنید تا الاغ بلند شود.
«6وقتی با ش���خص فقیری اختلاف دارید ،حق او را ضایع
نکنید7 .از تهمت ناحق دوری کنید و باعث مرگ افراد بیگناه
نشوید .زیرا من کسانی را که اینگونه کارهای خلاف انجام
میدهند ،محكوم خواهم كرد8 .از گرفتن رشوه خودداری کنید،
زیرا رشوه چشم مردم را کور میکند و دعوی مردم درستکار
را خلاف نشان میدهد.
«9کسی را که غریب است اذیّت نکنید .شما میدانید که
غریب بودن یعنی چه ،زیرا خودتان در مصر غریب بودید.
سال هفتم و روز هفتم

«10شش س���ال در زمین خود زراعت کنید و محصول �آن را
جمع نمایید11 .ا ّما در سال هفتم �آن را به حال خود بگذارید
و در �آن زراعت نکنید .بگذارید مردمان فقیر قوم شما ،هرچه
در �آن میروید بخورن���د و �آنچه را هم که از �آن باقی میماند،
حیوانات صحرا بخورند .در مورد تاکس���تان و درختان زیتون
خود هم همینطور عمل کنید.
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«12هفتهای ش���ش روز کار کنید ،ا ّما روز هفتم کار نکنید تا
غلامان و افراد غریبی که برای شما کار میکنند ،و همچنین
حیوانات شما استراحت کنند.
«13به �آنچه من که خداوند هستم ،به شما گفتم گوش کنید.
خطاب به خدایان دیگر دعا نكنید و حتّی نام �آنها را بر زبان
نیاورید.
سه عید بزرگ

(خروج 26-18:34؛ تثنیه )17-1:16

«14هر سال سه مرتبه برای من عید بگیرید15 :عید فطیر در
ماه ابیب ،زیرا در �آن ماه از مصر خارج شدید .همانطور که
به شما دستور دادهام ،هفت روز نان فطیر بخورید و هیچکس
بدون هدیه برای پرستش من نیاید.
«16عید نوبر محصولات ،هنگامی که محصولات خود را که
در مزرعهتان کاشتهاید درو میکنید.
«عید خیمهه���ا در پاییز ،هنگامیكه میوهها را از تاكس���تانها
و باغهای خودتان جمع�آوری میكنید17 .هر س���ال سه مرتبه
تمام افراد ذکور باید برای پرستش من ،که خدای شما هستم،
حاضر شوند.
«18هنگامیک���ه برای من قربان���ی میگذرانید ،نانی را که با
خمیرمایه درست شده اس���ت هدیه نکنید ،و چربی حیواناتی
که در این عید برای من قربان���ی میکنید برای صبح روز بعد
باقی نماند.
«19هر س���ال نوبر محصولات زمین خود را به خانٔه خداوند
خدایتان بیاورید،
«هرگز ُبزغاله را در شیر مادرش نپزید.
وعده و دستورات

«20من یک فرشته پیشاپیش شما میفرستم تا شما را در راه
محافظت کند و به جایی که برای شما �آماده کردهام برساند.
21خوب به او تو ّجه کنید و از او اطاعت نمایید .از او سرپیچی
نکنید زیرا من او را فرستادهام و او عصیان شما را نخواهد بخشید.
22ا ّما اگر شما از او اطاعت کنید و �آنچه به شما دستور دادهام
بجا �آورید ،من با همٔه دشمنان شما خواهم جنگید23 .فرشتٔه
من پیشاپیش شما میرود و شما را به سرزمین اموریانِ ،حتّیان،
فرزیان ،کنعانیان ،حویان و یبوسیان خواهد �آورد و من همٔه �آنها
را نابود خواهم کرد24 .در مقابل خدایان �آنها سجده نکنید و
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�آنها را پرستش منمایید ،در کارهای مذهبی �آنها شرکت نکنید.
بلکه همٔه �آنها را خراب کنید و ستونهای مقدّس سنگی �آنها را
بشکنید25 .اگر شما مرا ،خداوند خدایتان را پرستش نمایید،
من شما را با غذا و �آب برکت خواهم داد و تمامیمرضهای
شما را برخواهم داشت26 .در سرزمین شما زنی که ب ّچٔه خود
را سقط کند و همچنین زن نازا نخواهد بود .من عمر طولانی
به شما میدهم.
«27م���ن ترس خود را پیش از ش���ما در بین تمام مللی که
ش���ما از نزد �آنها عبور خواهید کرد ،میفرس���تم .اقوامی را
که شما با �آنان جنگ كنید دچار اغتشاش خواهم ساخت.
کاری میکنم که تمام دشمنانتان از دست شما فرار کنند.
28من دش���منان ش���ما را به وحش���ت دچ���ار خواهم كرد تا
حوی���ان ،کنعانیان و ِحتّیان را فراری دهند�29 .آنها را مدّت
یک سال بیرون نخواهم کرد ،مبادا �آن زمین به ویرانه تبدیل
ش���ود و حیوانات وحشی به ش���ما حمله کنند30 .بلکه �آنها
را کمکم بیرون میکنم تا افراد ش���ما به اندازٔه کافی بتوانند
�آن زمین را تص ّرف کنند31 .حدود و مرز س���رزمین ش���ما را
از خلی���ج عقبه تا دریای مدیتران���ه و از صحرا تا رود فرات
قرار میدهم و ساکنان �آنجا را به دست شما تسلیم میکنم
و ش���ما �آنه���ا را بیرون خواهی���د کرد32 .ش���ما هیچ عهد و
پیمان���ی با �آنها و با خدایان �آنها نبندید33 .اجازه ندهید که
�آنها در س���رزمین شما بمانند ،مبادا شما را به گناه علیه من
بكش���انند .اگر خدایان �آنها را عبادت کنید ،این برای شما
دامی خواهد ش���د».

24

بستن پیمان

خداوند به موس���ی فرمود« :تو و هارون ،ناداب
و ابیهو و هفتاد نفر از رهبران اس���رائیل بر بالای
کوه به نزد م���ن بیایید و از فاصلٔه دور مرا س���جده کنید2 .تو
تنها نزدیک من بیا و دیگران نزدیک نش���وند .قوم حتّی روی
کوه هم نیایند».
3پس موسی �آمد و تمام سخنان خداوند و همٔه احکامیرا
که فرم���وده بود ،برای قوم بیان کرد .تم���ام قوم با هم جواب
دادند« :ما هرچه را که خداوند فرموده است ،انجام خواهیم
داد4 ».موسی تمام دستورات خداوند را نوشت و صبح روز بعد
برخاست و در پایین کوه قربانگاهی درست کرد و دوازده ستون
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به نشانٔه دوازده طایفٔه اسرائیل در �آنجا قرار داد5 .سپس چند
نفر از جوانان را فرستاد و �آنها قربانیهای سوختنی گذرانیدند
و برای پرس���تش خداوند گاوها را قربانی کردن���د6 .بعد از �آن
موس���ی نصف خون قربانیها را برداشت و در کاسه ریخت و
نصف دیگر را در روی قربانگاه پاشید7 .سپس کتاب پیمان را
برداشت و �آن را با صدای بلند برای مردم خواند� .آنها گفتند:
«ما از خداوند اطاعت میکنیم و هرچه فرموده اس���ت ،انجام
خواهیم داد».
8موسی خونی را که در کاسه ریخته بود برداشت و بر روی
مردم پاش���ید و گفت« :این خون پیمانی را که خداوند هنگام
دادن فرامینش با شما بست ،ت�أیید میکند».
9موسی با هارون ،ناداب ،ابیهو و هفتاد نفر از رهبران اسرائیل
به بالای کوه رفتند 10و خدای بنیاسرائیل را دیدند که زیر پاهایش
مانند فرشی از یاقوت کبود ،شفاف و �آبی همچون �آسمان بود.
11ولی خدا دست خود را بر بزرگان بنیاسرائیل دراز نکرد� .آنها
خدا را دیدند ،سپس با یکدیگر خوردند و نوشیدند.
موسی در کوه سینا

12خداوند به موس���ی فرمود« :بر بالای کوه به نزد من بیا و
در اینجا بمان تا لوحهای س���نگی را که تمام قوانینی که باید
به قوم تعلیم دهی در �آن نوشتهام ،به تو بدهم13 ».پس موسی
با معاونش یوش���ع� ،آماده شدند و موسی به بالای کوه مقدّس
رفت14 .موس���ی به رهبران قوم گفت« :ش���ما در اینجا منتظر
بمانید تا ما بازگردیم .هارون و حور نزد شما هستند و هرکس
که مشکلی دارد به نزد �آنها برود».
15وقتی موسی بالای کوه سینا رفت ،ابر �آن را پوشانید 16و
روشنایی خیرهکنندهای که نشانٔه حضور خداوند بود ،کوه را
فراگرفت .ابر مدّت شش روز �آن را پوشانده بود و در روز هفتم،
خداوند موسی را از میان ابرها صدا کرد17 .روشنایی حضور
خداوند در نظر بنیاسرائیل مانند �آتش سوزانی بر قلّٔه کوه بود.
18موسی به میان ابرها داخل شد .به بالای کوه رفت و مدّت
چهل شبانهروز در کوه ماند.

25

هدایا برای خیمۀ حضور خداوند

(خروج )9-4:35

خداوند به موسی فرمود 2به بنیاسرائیل بگو« :برای
من هدیه بیاورند و هرکسی که از روی میل خود
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هدیهای برای من بیاورد �آن را قبول کن3 .هدایایی که از �آنها
قبول خواهی کرد از این قرار اس���ت :طلا ،نقره ،برنز4 ،کتان
نفیس ،نخهای پشم تابیده شده به رنگ ارغوانی ،قرمز و بنفش،
پارچٔه بافته شده از موی ُبز5 ،پوست قوچ که �آن را رنگ قرمز
زده باشند ،چرمهای نفیس ،چوب اقاقیا6 ،روغن برای چراغها،
ادویه برای روغن مسح و برای ُبخور خوشبو7 ،سنگهای عقیق
و قیمتی برای تزئین ردا و س���ینهپوش کاهن اعظم8 .قوم باید
برای من خیمهای مقدّس برپا کنند تا در بین �آنها ساکن شوم.
9این مکان مقدّس و وسایل �آن باید مطابق نمونهای باشد که
به تو نشان خواهم داد.
صندوق پیمان

(خروج )9-1:37

«10صندوقی از چوب اقاقیا به طول یک متر و ده سانتیمتر و
عرض و ارتفاع شصت و شش سانتیمتر بسازند 11و تو �آن را از
داخل و خارج با طلای خالص بپوش���ان� ،آن را در یک قالب
طلا قرار بده12 .چهار حلقٔه ز ّرین برای �آن بس���از و �آنها را به
چهار پایٔه �آن نصب کن ،دو حلقه در هر طرف13 .دو چوب
اقاقیا بلند ته ّیه کن و �آنها را با طلا بپوشان�14 .آنها را از داخل
حلقههایی که در هر طرف صندوق قرار دارد ،رد کن تا بتوانید
صندوق را حمل کنید15 .چوبها باید در این حلقهها بمانند و
نباید از �آن حلقهها بیرون �آورده شوند�16 .آنگاه دو لوح سنگی
را كه بر �آن احكام نوشته شدهاند به تو خواهم داد تا �آنها را در
داخل صندوق بگذاری.
«17سرپوشی از طلای خالص به طول یک متر و ده سانتیمتر
و عرض شصت و شش سانتیمتر برای �آن درست کن18 .دو
فرشتٔه نگهبان از طلا بساز و �آنها را در دو سر صندوق -روی
س���رپوش -نصب کن19 .یک فرش���ته نگهبان در یک س���ر و
دیگری در سر دیگر سرپوش قرار بگیرد� .آنها را طوری بساز
كه با سرپوش یک تکه شوند20 .فرشتگان نگهبان روبهروی
یکدیگر قرار بگیرند و بالهایش���ان بر روی س���رپوش گسترده
شود21 .دو لوح سنگی را در داخل صندوق بگذار و سرپوش
را روی �آن ق���رار ب���ده22 .من از بالای س���رپوش ،در بین دو
فرش���تٔهنگهبانی که بر روی صندوق پیمان قرار دارند ،با تو
ملاق���ات خواهم کرد و قوانین خود را برای قوم اس���رائیل به
ت���وخواه���مگف���ت.
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مقدس
میز برای نان ّ

(خروج )16-10:37

«23میزی از چوب اقاقیا به طول هشتاد و هشت سانتیمتر و
عرض چهل و چهارسانتیمتر و ارتفاع شصت و شش سانتیمتر
بساز�24 .آن را با روکشی از طلای خالص بپوشان .سپس �آن
را در قالبی بگذار25 .حاشیهای به عرض هفتاد و پنج میلیمتر
از چوب بساز و در اطراف �آن نصب کن .سپس �آن را با قابی
از طلا بپوش���ان26 .چهار حلقه ز ّرین بس���از و �آنها را به چهار
گوش�ه�ٔ میز جاییکه پایهها قرار دارند ،وصل کن27 .حلقهها
باید نزدیک حاشیٔه چوبی باشد ،به طوری که بتوان چوبهایی
را برای حمل میز از داخل �آن گذران���د28 .این چوبها باید از
چوب اقاقیا و دارای روکش طلا باشد29 .بشقابها ،کاسهها،
کوزهها و پیالههایی برای اس���تفاده از هدایای نوشیدنی بساز و
بر روی میز قرار بده .تمام اینها باید از طلای خالص س���اخته
ش���ود30 .نان مقدّس تقدیمی به من ،باید همیشه بر روی میز
در حضور من باشد.
چراغدانها

(خروج )24-17:37

«31ی���ک چراغدان از طلای خالص که چکشکاری ش���ده
باشد ،بساز .پایٔه چراغدان و شاخهها و جاچراغیهایش ،همه
یکپارچه باش���ند32 .در دو طرف چراغدان ،شش شاخه قرار
بگیرد .سه شاخه در یک طرف و سه شاخه در طرف دیگر.
33در انتهای هریک از شش شاخٔه چراغدان ،سه جا چراغی
به شکل شکوفٔه بادام با گلبرگ و کاسبرگش قرار داده شود.
34در انتهای ش���اخٔه مرکزی چراغ���دان ،چهار جا چراغی به
شکل شکوفٔه بادام با گلبرگ و کاسبرگش ساخته شود35 .در
زیر هر سه جفت از ش���اخههای چراغدان ،یک پیاله به شکل
کاسبرگ ساخته ش���ود36 .پیالهها ،شاخهها و شاخٔه مرکزی
باید از طلای یکپارچه س���اخته شوند .تمام چراغدان باید از
طلای خالص یکپارچه و چکشکاری ش���ده س���اخته شود.
37هفت چراغ بساز و بر چراغدان نصب کن تا اطراف خود
را روشن کنند38 .فتیلهدانها و بشقابهای زیر �آنها همه از طلای
خالص باشند39 .چراغدان و تمام وسایل مربوط به �آن از یک
قطعه طلای خالص به وزن سی و پنج کیلوگرم ساخته شود.
40دقّت کن تا �آن را مطابق نمونهای که در کوه به تو نش���ان
داده شد بسازی.
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26

خیمۀ حضور خداوند

(خروج )38-8:36

«قسمت درونی خیمٔه مقدّس كه خیمٔه حضور من
است را با ده پردٔه کتان خوشبافت ،از نخهای
پشم تابیده شده به رنگهای بنفش ،ارغوانی و قرمز بساز و �آن
را با تمثالهای فرشتگان نگهبان ،تزئین کن2 .هر پرده دوازده
متر طول و دو متر عرض داشته باشد3 .این پردهها پنج تا ،پنج
تا به یکدیگر دوخته ش���وند4 .حلقههایی از ریسمان ارغوانی
رنگ بساز و �آنها را به حاشیٔه پردٔه تختٔه اول متّصل کن .همین
کار را برای پردههای تختٔه دوم نیز انجام بده5 .پنجاه حلقه به
کنارٔه پردٔه اول و پنجاه حلقه به کنارٔه پردٔه دوم دوختهشود.
این حلقهها باید مقابل یکدیگ���ر قرار بگیرند6 .پنجاه چنگک
طلایی بساز و پردهها را با این چنگکها به هم وصل کن.
«7از یازده قطعه پارچٔه بافته شده از موی ُبز ،پوششی برای
بیرون خیمه بس���از8 .طول هریک از این پردهها س���یزده متر و
عرض �آن دو متر باش���د9 .این پردهها را به صورت یک تختٔه
پنج تایی و یک تختٔه شش تایی به طور جداگانه به هم بدوز.
ششمین پردٔه دوم را که جلوی خیمه قرار میگیرد ،دولا کن.
10پنجاه حلقه در حاشیٔه پردهای که در کنار تختٔه اول قرار دارد
و پنجاه حلقه در حاشیٔه پرده دوم وصل کن11 .پنجاه چنگک
برنزی بساز و �آنها را در داخل حلقهها قرار بده تا خیمه به هم
وصل شود12 .قسمت اضافی این پردهها از پشت خیمه �آویخته
شود13 .نیم متری که از طول پردهها از هر طرف اضافه می�آید،
از دو طرف �آویزان شود تا خیمه را بپوشاند.
«14روکشی از پوست قوچ که به رنگ قرمز ،رنگ شده باشد،
بر روی قسمت فوقانی خیمه بکش و روی �آن را نیز با روکش
دیگری از چرم اعلا بپوشان.
«15ستونهایی از چوب اقاقیا بس���از تا خیمه بر روی �آن قرار
بگیرد16 .هر ستون چهار متر طول و شصت و شش سانتیمتر
عرض داشته باشد17 .با دو زبانه برای اتصال تا به این ترتیب
همٔه س���تونها به هم متّصل شوند .همٔه ستونها باید دارای این
اتصالها باشند18 .بیست ستون برای قسمت جنوبی خیمه بساز.
19چهل پایٔه نقرهای در زیر این بیس���ت ستون قرار بده دو پایه
برای هر ستون تا دو اتصال �آن را نگاه دارند20 .بیست ستون
هم برای طرف ش���مال خیمه بس���از21 .چهل پایٔه نقرهای هم
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در زیر �آنها قرار بده -دو پایه زیر هر س���تون22 -شش ستون هم
برای عقب خیمه در سمت غرب ،درست کن23 .دو ستون
دیگر هم برای گوشههای عقب درست کن24 .این ستونهای
گوشه باید از پایین تا بالا به یكدیگر متّصل باشند .دو ستون
گوشٔه دیگر هم به همین طریق ساخته شوند25 .بنابراین هشت
ستون با شانزده پایٔه نقرهای ،که دو پایه در زیر هر ستون قرار
بگیرد ،بساز.
«26تختههایی از چوب اقاقیا بساز -پنج تخته برای ستونهای
چوبی دیوار یک طرف خیمه27 ،پنج تخته برای ستونهای طرف
دیگر و پنج تخته برای س���تونهای عقب خیمه ،که در سمت
مغرب است28 -تختٔه پشتبندی که در وسط قرار میگیرد ،باید
در تمام طول خیمه امتداد بیابد29 .تمام ستونها را با روکشی از
طلا بپوشان و حلقههایی از طلا به �آنها نصب کن ،به طوری
که تختههای پشتبند ،از داخل �آنها بگذرد30 .خیمه را باید
مطابق نمونهای که در روی کوه به تو نشان دادم ،بسازی.
«31پردهای از نخهای پشمی ارغوانی ،بنفش و قرمز و کتان
تابیده شدٔه خوشبافت ته ّیه کن و �آن را با تمثالهای فرشتههای
نگهبان ،که با مهارت طرح شده باشند ،تزئین کن32 .پرده را
با چنگکهای ز ّرین به چهار س���تونی که از چوب اقاقیا ساخته
شده و روکش طلا دارد و بر چهار پایٔه نقرهای قرار گرفته� ،آویزان
کن33 .پرده را به چنگکهای سقف خیمه بیاویز و صندوق
پیمان كه حاوی دو لوح سنگی است را در پشت پرده قرار بده.
این پرده باید مکان مقدّس را از مق ّدسترین مکان جدا سازد.
34سرپوش را بر صندوق پیمان بگذار35 .میز را در خارج از
مق ّدسترین مکان ،در س���مت شمالی خیمه و چراغدان را در
سمت جنوبی �آن ،بگذار.
«36برای قسمت ورودی خیمه ،پردهای از کتان خوشبافت
که از نخهای پش���میارغوانی ،بنفش و قرمز بافته شده باشد
درس���ت کن37 .برای این پرده ،پنج ستون از چوب اقاقیا که
با طلا پوشانیده شده و چنگکهای طلایی دارد بساز .پنج پایٔه
برنزی هم برای این پنج ستون درست کن.

27

قربانگاه

(خروج )7-1:38

«قربانگاهی از چوب اقاقیا به طول دو متر و بیست
سانتیمتر و عرض دو متر و بیست سانتیمتر -به شکل
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مربّع -و به ارتفاع سه متر و دهسانتیمتر بساز2 .چهار برجستگی
به شکل شاخه در چهار گوش�ه�ٔ �آن بساز .این برجستگیها و
قربانگاه باید از یک قطعه چوب س���اخته شود و با روکشی از
برنز پوشیده ش���ود3 .خاکاندازها برای برداشتن خاکسترهای
چوب و همچنین بیلچهها ،کاسهها ،چنگکها و انبرها برای
�آن بس���از .تمام این وسایل باید از برنز ساختهش���ود4 .برایش
�آتشدانی مشبک بس���از و چهار حلقٔه برنزی برای حمل �آن در
گوشههایش نصب کن5 .این �آتشدان را در زیر لبٔه قربانگاه قرار
بده ،به طوری که در نیمٔه فوقانی قربانگاه قرار بگیرد6 .میلههایی
از چوب اقاقیا برای حمل �آن بساز و �آنها را با روکشی از برنز
بپوش���ان7 .موقع حمل قربانگاه این میلهها را از داخل حلقهها
بگذران8 .قربانگاه را از تخت���ه به صورت یک جعبه ،مطابق
نمونهای که در روی کوه به تو نشان دادم بساز.
مقدس
صحن خیمۀ ّ

(خروج )20-9:38

«9صحنی برای خیمٔه مقدّس من بس���از .پردههای قس���مت
جنوب���ی �آن از کتان خوش بافت و به ط���ول چهل و چهار متر
باشد10 .این پردهها به وسیلٔه بیست ستون برنزی که در بیست
پایٔه برنزی قرار دارد ،با چنگکها و میلههای نقرهای نگه داشته
میشود11 .پردههای قسمت شمالی نیز باید به همان صورت
ساخته شود12 .پردههای طرف مغرب ،به طول بیست و دومتر
با ده ستون و ده پایه باشد13 .عرض صحن بیست و دو متر و
به طرف طلوع خورشید باشد15-14 .در هر طرف در ورودی
خیمه ،یک پردٔه شش متر و شصت سانتیمتری با سه ستون و
سه پایه قرار بگیرد16 .برای دروازٔه صحن ،یک پرده به طول
نُه متر از کتان تابیدٔه خوش بافت ،ق ّلابدوزی ش���ده پشمیبه
رنگهای ارغوانی ،بنفش و قرمز ،که به وس���یلٔه چهار ستون و
چهار پایه نگه داشته میشود ،درست کن17 .تمام ستونهای
اطراف صحن باید به وسیلٔه پشتبندهای نقرهای به هم متّصل
گردند و چنگکهای �آنها از نقره و پایههای �آنها از برنز باشد.
18درازای صحن چهل و چهار متر ،پهنای �آن بیست و دومتر
و ارتفاع �آن دو متر و بیست س���انتیمتر باشد .پردهها از کتان
تابیده شده و ستونها از برنز ساخته شوند19 .تمام وسایلی که
برای خیمه به کار میرود و تم���ام میخهای خیمه و میخهای
پردههای �آن باید از برنز ساخته شوند.
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«20به بنیاسرائیل دس���تور بده که روغن زیتون خالص برای
چراغها بیاورند تا چراغها همیش���ه روشن باش���ند21 .هارون و
پسرانش ،چراغدان را در خیمٔه مقدّس من ،خارج از پردهای
که در مقابل صندوق پیمان است ،بگذراند و �آن را در حضور
من از ش���ب تا صبح روش���ن نگه دارند .این قانون باید برای
همیشه ،نسل بعد از نسل در بنیاسرائیل مراعات شود.

28

لباس کاهنان

(خروج )7-1:39

«برادرت هارون و پسرانش ناداب ،ابیهو ،العازار و
ایتامار را از بق ّیٔه قوم اسرائیل جدا کن و به حضور
من بیاور تا به عنوان کاهن مرا خدمت نمایند2 .برای برادرت
هارون لباس كهانت ته ّیه کن تا به او وقار و جلال ببخش���د.
3به استادکاران ماهری که مهارت خود را مدیون من هستند
بگو ،لباس���های هارون را درست کنند تا او تقدیس شود و به
عنوان کاهن مرا خدمت نماید4 .لباس���هایی که �آنها باید ته ّیه
کنند از این قرار است :س���ینهپوش ،جامٔه مخصوص کاهنان،
ردا ،پیراهن بلند نقشدوزی شده ،دستار و کمربند� .آنها باید
برای برادرت هارون و پسرانش لباسهای كهانت ته ّیه كنند تا
�آنها به عنوان کاهنان در خدمت من باش���ند5 .لباسها باید از
نخهای طلا و پشم به رنگهای بنفش ،ارغوانی و قرمز و کتان
ظریف درست شوند.
«6جامٔه مخصوص کاهنان باید از نخهای طلا و با پشم به
رنگهای بنفش ،ارغوانی و قرمز و کتان خوش بافت ته ّیه و به
طرز هنرمندانهای طراحی ش���ده باش���ند7 .دو بند از دو طرف
شانهها به سینهپوش متّصل و در عقب به هم بسته شوند8 .یک
کمربند به همان ترتیب از طل���ا و نخهای بنفش و ارغوانی و
قرمز و کتان خوش بافت به �آن وصل باشد9 .دو قطعه سنگ
عقیق ته ّیه کن و اس���امیدوازده پس���ر یعقوب را بر روی �آنها
حک کن10 .شش اسم بر روی یک سنگ و شش اسم بر روی
سنگ دیگر ،به ترتیب زمان تولّدشان11 .یک جواهرساز ماهر
را بیاور تا اسامی پس���ران یعقوب را بر این دو سنگ حكاكی
كند ،و �آنها را در قالبی ز ّرین قرار بده12 .این دو س���نگ را به
نشانٔه دوازده طایفٔه اسرائیل به بندهایی که از شانهها به سینهپوش
وصل میشود ببند .به این وسیله هارون همیشه نام �آنها را بر
روی شانههای خود حمل میکند تا من -خداوند -همیشه قوم
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خود را به یاد بی���اورم14-13 .قابی ز ّرین بس���از و دو زنجیر از
طلای خالص که مثل ریسمان بافته شده باشد ته ّیه کن و قاب
را به �آنها وصل کن.
سینهپوش کاهن

(خروج )12-8:39

«15سینهپوش���ی برای كاهن اعظم بساز تا �آن را در تشخیص
ارادٔه خ���دا به كار برد .ای���ن باید از جنس هم���ان م ّواد جامٔه
مخصوص کاهنان و با نقشدوزیهای مشابه �آن ساخته شود.
�16آن را دولا کن تا به شكل مربّعی با طول و عرض بیست و
دو سانتیمتر در�آید17 .چهار ردیف سنگهای قیمتی که در هر
ردیف سه سنگ داشته باشد بر روی �آن قرار بده .سنگهای
ردیف اول ،عقیق قرمز ،یاقوت زرد و لعل باشد18 .ردیف دوم
زم ّرد ،یاقوت و الماس19 ،ردیف س���وم فیروزه ،عقیق سفید و
یاقوت ارغوانی20 ،ردیف چهارم یاقوت کبود ،عقیق جگری و
یشم باشد .سنگها باید در قالبی ز ّرین قرار بگیرند21 .تعداد
سنگها باید دوازده عدد باشد .یک عدد برای هریک از اسامی
پس���ران یعقوب .بر روی هر س���نگ نام یکی از دوازده طایفٔه
اسرائیل حک ش���ود22 .برای س���ینهپوش زنجیرهایی از طلای
خالص مانند ریسمان بافته شده ،بساز23 .دو حلقٔه ز ّرین برای
سینهپوش بساز و بر گوشههای فوقانی �آن وصل کن24 .سپس
ریسمانهای ز ّرین را به دو حلقهای که در گوشههای سینهپوش
قرار دارد متّصل نما25 .دو س���ر دیگر ریسمانها را به دو قاب
ی که �آنها در جلو به بندهای جامٔه مخصوص کاهن
ببند ،به طور 
متّصل شود26 .دو حلقٔه ز ّرین بساز و �آنها را به گوشههای پایین
سینهپوش و به قس���مت داخلی �آن ،یعنی در کنار جامه وصل
کن27 .دو حلقٔه ز ّرین دیگر هم بساز و �آنها را به قسمت پایین
بندهاییکه از شانههای جامٔه مخصوص کاهنان نزدیک درز و
بالای كمربندی كه از پش���م ظریف ساخته شده ،متّصل نما.
28حلقههای سینهپوش باید با نخ ارغوانی رنگ به حلقههای روی
جامٔه مخصوص کاهنان مربوط شوند .به طوری که سینهپوش
در بالای کمربند قرار بگیرد و محكم باشد.
«29ب���ه این ترتیب هارون اس���امیطایفههای اس���رائیل را که
روی سینهپوش نوشته ش���ده ،بر روی قلبش حمل خواهد کرد
تا هروقت به م���کان مقدّس و به حضور خدا م���یرود �آنها را
همیش���ه به یاد من كه خداوندم بیاورد30 .س���نگهای اوریم و
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تُمیم را بر سینهپوش بگذار تا هروقت هارون به حضور مقدّس
من می�آید �آنها را حمل كند .در چنین مواقعی او باید همیشه
این سینهپوش را بر تن داشته باشد تا بتواند ارادٔه مرا برای قوم
اسرائیل تشخیص دهد.
بقیۀ لباسهای کهانت
ّ

(خروج )31-22:39

«31ردایی که زیر جامٔه مخصوص کاهنان پوش���یده میشود،
باید از یک قطعه پارچٔه پش���میارغوانی رنگ باش���د32 .در
وسط �آن پارچه ،شکافی برای جای سر باز شود و دور تا دور
جای ش���کافتهش���ده با کتانی که مانند زره بافته شده باشد،
دوخته شود تا مانع پارگی �آن ش���ود34-33 .حاشیٔه ردا را با
منگولههایی به شکل انار که از نخهای پشم ارغوانی ،قرمز و
بنفش درست شده باشد تزئین نما و در وسط هر دو منگوله،
یک زنگ طلایی �آویزان کن35 .هارون هروقت برای خدمت
به معبد میرود این ردا را بپوشد تا وقتی به مکان مقدّس و به
حضور من وارد میشود و یا وقتی �آنجا را ترک میکند ،صدای
زنگ شنیده شود .مبادا او در �آنجا بمیرد.
«36لوحهای ب ّراق از طلای خالص بساز و کلمات 'وقف شده
برای خداوند' را بر روی �آن حک کن ،همانطور که یک جواهر
س���از روی انگش���تری خاتم حکاکی میکند37 .این لوحه به
وسیلٔه نخ ارغوانی رنگ به قسمت جلوی دستار بسته میشود.
38هارون باید �آن را بر پیشانی خود قرار دهد تا من خداوند،
تمام قربانیهایی را كه بنیاسرائیل به من تقدیم میكنند بپذیرم،
حتّی اگر قوم در تقدیم �آنها مرتكب خطاهایی نیز بشوند.
«39پیراهن هارون را از كتان ظریف بباف و دستاری از كتان
ظریف و حمایل نقشدوزی شده برای او درست كن.
«40برای پس���ران هارون ه���م پیراهن ،حمایلی و سرپوش���ی
درس���ت کن که به �آنها وقار و جلال ببخش���د41 .این لباسها
را بر تن برادرت هارون و پس���ران او بپوشان و �آنها را با روغن
زیتون مسح نموده ،دستگذاری و تقدیس نما تا �آنها به عنوان
کاهن ،مرا خدمت نمایند42 .برای �آنها شلوارهای کتانی کوتاه
ته ّیه کن تا برهنگی بدن �آنها را از کمر تا رانهایشان بپوشاند.
43هارون و پسرانش هروقت به درون خیمٔه مقدّس خداوند وارد
میش���وند و یا به قربانگاه و یا ب���رای خدمت به مکان مقدّس
میروند ،باید شلوار پوشیده باشند ،مبادا برهنگی �آنها نمایان
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شود و كشته شوند .هارون و پسرانش باید تا ابد از این قانون
اطاعت نمایند.
مراسم تقدیس هارون و پسرانش برای مقام کهانت

29

(لاویان )36 -1:8

«این است �آنچه که تو باید برای دستگذاری هارون
و پسرانش انجام دهی تا �آنها را برای خدمت کهانت
تقدیس نمایی .یک گاو نر و دو قوچ بیعیب انتخاب نما2 .از
�آرد گندم بسیار خوب ،نان فطیر بپز ،بعضی را با روغن زیتون
بپز ،مقداری هم بدون روغن زیتون ،و مقداری نیز به ش���کل
کلوچههای نازک که روی �آن روغن مالیده ش���ده باشد ،ته ّیه
کن�3 .آنها را داخل س���بد بگذار و وقتی گاو نر و دو قوچ را
برای من قربانی میکنی �آنها را نیز تقدیم نما.
«4هارون و پسرانش را به در خیمٔه مقدّس خداوند بیاور و �آنها
را با �آب غسل بده5 .سپس لباس کهانت ،یعنی پیراهن ،جامٔه
مخصوص کاهنان ،ردایی كه بر جامٔه مخصوص کاهنان قرار
میگیرد ،سینهپوش و کمربند را به هارون بپوشان6 .دستار را
بر سرش بگذار و نشانٔه مقدّس را كه بر �آن عبارت 'وقف شده
برای خداوند' حک شده ،بر دس���تار نصب کن7 .بعد روغن
مقدّس را بر سر او بریز و او را تقدیس نما.
«8پس پسران هارون را نیز جلو بیاور و پیراهن مخصوص را
به �آنها بپوشان9 .سپس کمربند را به کمر �آنها ببند و دستار بر
سرشان بگذار .کهانت برای هارون و پسرانش یک امر واجب
دایمیخواهد بود .پس به این ترتیب هارون و پسرانش را برای
خدمت کهانت تقدیس نما.
«10گاو نر را جلوی در خیمٔه مقدّس خداوند بیاور و هارون و
پسرانش دستهای خود را بر سر �آن بگذارند11 .سپس تو گاو نر
را در حض���ور من ،جلوی در خیمٔه حضور خداوند ذبح کن.
12کمیاز خونش را با انگش���ت خود بر ش���اخهای قربانگاه
بمال و بق ّیه را بر پایههای قربانگاه بریز�13 .آنگاه تمام چربی که
رودهها را پوش���انیده و بهترین قسمت جگر و دو قلوه و چربی
�آن را بگیر و بر روی قربانگاه بسوزان14 ،ا ّما گوشت و پوست
و سرگین گاو نر را بیرون اردوگاه با �آتش بسوزان ،چون قربانی
گناه است.
«15یک���ی از قوچها را بگیر و به هارون و پس���رانش بگو که
دس���تهای خود را روی سر قوچ بگذارند16 ،سپس سر قوچ را
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ببر و خونش را بگیر و �آن را گرداگ���رد قربانگاه بپاش17 .بعد
قوچ را تکهتکه کن ،و شکمبه ،رودهها و پاچههایش را بشوی
و �آنها را روی سر و هریک از تکهها بگذار18 .تمام قوچ را به
عنوان قربانی سوختنی بر قربانگاه بسوزان .عطر این قربانی مرا
خشنود میسازد.
«19سپس قوچ دوم را بگیر و هارون و پسرانش دستهای خود را
بر سر قوچ بگذارند20 ،و سر قوچ را بِ ُبر و قسمتی از خون �آن را
به نرمٔه گوش راست هارون و پسرانش ،و همچنین به انگشت
صت ِ
شَ ِ
دست راست و انگشت شَ صت پای راست ایشان بمال.
باقیماندٔه خون را گرداگرد قربانگاه بپاش21 .مقداری از خونی
را که بر روی قربانگاه هست بگیر و قدری روغن مسح برداشته
بر هارون و پسرانش و بر لباسهای او و پسران هارون و لباسهای
�آنها بمال تا او و پسرانش و لباسهایشان تقدیس گردند.
«22س���پس چرب���ی و دنب���ه ق���وچ ،چربیای ک���ه رودهها را
میپوشاند ،بهترین قس���مت جگر ،دو قلوه و چربیای را که
روی �آنها میباش���د و ران راست را ببر23 .و از سبد نانی كه
به من تقدیم ش���ده یک نان از هر نوع بردار :یكی از نانهای
با روغن زیتون و یك���ی بدون �آن و یک عدد كلوچه24 .اینها
را به دست هارون و پسرانش بده و به �آنها بگو که �آنها را به
عنوان هدیٔه مخصوص به من تقدیم کنند25 .سپس تو اینها را
از دست �آنان بگیر و بر بالای قربانی سوختنی بسوزان تا عطر
خوشبو برای من باشد.
«26بعد سینٔه قوچ را بگیر و به عنوان هدیٔه مخصوص به من
تقدیم نما .این قسمت سهم تو میباشد.
«27زمانی که یک کاهن دس���تگذاری میشود ،سینه و ران
راست قوچی که برای دستگذاری قربانی شده باشد ،باید به
عنوان هدیٔه مخصوص به من تقدیم گردد و برای كاهنان کنار
گذاشته شود28 .این قانون تغییرناپذیر است که وقتی قوم من
هدیٔه سلامتی میگذرانند ،سینه و ران راست �آن از �آن کاهنان
است .این هدیٔه قوم به خداوند است.
«29لباسهای کهانت هارون بعد از مرگ او به پسرانش تعلّق
خواهد داش���ت تا در وقت دستگذاری �آنها را بپوشند30 .پسر
هارون که به عنوان کاهن جانشین او میشود تا به خیمٔه مقدّس
خداوند داخل شده و خدمت کهانت را انجام دهد ،باید این
لباسها را به مدّت هفت روز بپوشد.
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«31گوش���ت قوچی را که در مراس���م دس���تگذاری هارون و
پسرانش قربانی ش���ده در مکان مقدّس با �آب بپز32 .هارون و
پسرانش �آن گوشت را با نانی که در سبد میباشد در ورودی
خیمٔه مقدّس خداوند بخورند�33 .آنها باید خوراکی را که در
مراسم دستگذاری و �آمرزش �آنها �آماده شده به تنهایی بخورند.
فقط كاهنان میتوانند این غذا را بخورند ،چون مقدّس است.
34اگر چیزی از گوش���ت و یا نان مراسم دستگذاری تا صبح
باقی بماند ،باید �آن را با �آتش بسوزانی� .آنها نباید خورده شود،
زیرا مقدّس است.
«35هارون و پس���رانش را مدّت هفت روز درست همانطور
که به تو دستور دادهام ،تقدیس نما36 .هر روز باید یک گاو
نر برای �آمرزش گناهان قربانی کنی تا قربانگاه را پاک گردانی.
سپس �آن را با روغن زیتون تقدیس کن تا مقدّس گردد37 .این
کار را تا مدّت هف���ت روز ،هر روز انجام بده� .آنگاه قربانگاه
کاملا ً مقدّس میگردد ،و هرکس یا هر چیز که قربانگاه را لمس
نماید توسط قدرت قدّوس ّیت �آن �آسیب خواهد دید.
قربانی روزانه

(اعداد )8-1:28

«38هر روز باید دو ب ّرٔه یک ساله را بر قربانگاه قربانی کنی.
39یک ب ّره را صبح و دیگری را غروب قربانی کن40 ،با ب ّرٔه اول
یک کیل���و �آرد نرم و یک لیتر روغن خالص زیتون تقدیم نما و
نیز یک لیتر شراب برای هدیٔه نوشیدنی تقدیم کن41 .ب ّرٔه دوم
را شامگاهان مانند ب ّرٔه اول ،به همراه یک کیلو �آرد نرم و یک
لیتر روغن خالص زیتون و یک لیتر ش���راب قربانی نما تا عطر
خوشبو و قربانی سوختنی برای من باشد42 .این قربانی سوختنی
باید برای همیش���ه جلوی در ورودی خیمٔه مقدّس خداوند در
حضور خداوند ،جایی که من بر شما ظاهر میشوم و با شما
سخن میگویم تقدیم شود43 .من در �آنجا با بنیاسرائیل ملاقات
خواهم نمود و نور حضور من �آنجا را مقدّس خواهد گردانید.
44من خیمه و قربانگاه را تقدیس خواهم گردانید ،و هارون و
پس���رانش را برای خدمت به عنوان کاهنان تقدیس مینمایم.
45من در میان بنیاسرائیل س���اکن شده خدای ایشان خواهم
بود�46 .آنها خواهند دانست که من خداوند خدای ایشان هستم
که ایشان را از مصر بیرون �آوردم بنابراین در میان ایشان ساکن
خواهم شد .من خداوند خدای ایشان هستم.
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قربانگاه مخصوص بُخور

(خروج )28-25:37

«قربانگاهی برای سوزانیدن ُبخور با چوب اقاقیا بساز.
�2آن را به صورت چهار گوش بساز .درازایش چهل و
پنج سانتیمتر ،و ارتفاعش نود سانتیمتر .شاخهایش در چهار گوشه
از یک تکه باشند 3روی �آن و هر چهار طرفش و نیز شاخهایش را با
طلای ناب بپوشان و یک حاشیٔه طلایی نیز به دور �آن بساز4 .دو
حلقٔه طلایی بساز و �آنها را در هر دو طرف زیر حاشیهها نصب
کن تا میلههایی که برای حمل �آنهاست از �آنها عبور کند5 .میلهها
را از چوب اقاقیا بساز و �آنها را با طلا بپوشان6 .این قربانگاه را
روبهروی پردهای که در مقابل صندوق پیمان است بگذار� .آنجا
جایی است که من با تو ملاقات میکنم7 .هر روز صبح وقتیکه
هارون چراغها را �آماده میکندُ ،بخور معطر روی �آن بس���وزاند.
8او هر شامگاه نیز وقتیکه چراغها را روشن میکند ،باید این کار
را انجام دهد .این هدیه ُبخور باید در تم���ام دورانها بدون وقفه
انجام گردد9 .در این قربانگاه هیچ ُبخور ناپاک نسوزانید و قربانی
سوزاندنی ،هدیٔه غلا ّت و هدیٔه نوشیدنی نگذرانید10 .هارون باید
سالی یکبار با ریختن خون قربانی گناه بر شاخهای قربانگاه �آن
را پاک نماید .این مراسم باید در تمام دورانها انجام شود .این
قربانگاه باید برای خداوند کاملا ً مقدّس باشد».
مقدس خداوند
مالیات خیمۀ ّ

11خداوند به موس���ی فرمود«12 :هر وقتیکه تو بنیاسرائیل را
سرشماری میکنی ،هرکس باید بهای جان خود را به من بپردازد
تا هنگام سرش���ماری بلایی بر او واقع نگردد13 .هرکسی که
شمرده میشود ،باید مبلغ مع ّین شده را بپردازد ،این هدیه برای
خداوند است14 .تمام کسانیکه شمرده میشوند و بیست سال
و یا بیشتر دارند باید همین مبلغ را به من بپردازند15 .شخص
ثروتمند بیشتر ندهد و شخص فقیر هم کمتر از �آن ندهد ،این
بهای جان �آنهاس���ت16 .تو باید این هدایا را از قوم اس���رائیل
بگیری ،جمع کنی و ب���رای خدمت خیمٔه مقدّس خداوند در
حضور من به کار ببری .این هدایا بازخرید جان �آنهاست و من
از �آنها پشتیبانی خواهم کرد».
حوض برنزی

17خداوند به موس���ی فرمود«18 :حوضی با پایههایی از برنز
برای شستوشو بساز و �آن را در وسط خیمٔه حضور خداوند و
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قربانگاه بگذار و �آب در �آن بریز20-19 .هارون و پسرانش قبل از
اینکه برای تقدیم قربانیهای سوختنی نزد قربانگاه بروند ،دستها
و پاهای خود را در �آب حوض بشویند ،مبادا هلاک گردند.
�21آنها باید دستها و پاهای خود را بشویند تا نمیرند .این قانون
همیشگی برای �آنها و جانشینانشان میباشد».
روغن تقدیس

22خداوند به موس���ی فرم���ود«23 :از بهترین عطریّات بگیر،
شش کیلو ُمر چکیده ،سه کیلو دارچین معطر ،سه کیلو نیشکر
معطر24 ،و ش���ش کیلو دارچین مطابق وزن رسمی ،به اضافٔه
چهار کیلو روغن زیتون25 ،از اینها عطری با مهارت تمام برای
روغن تقدیس درست کن26 .با این روغن معطر ،خیمٔه مقدّس
خداوند ،صندوق پیمان27 ،میز و هر �آنچه مربوط به �آن است،
قربانگاه ُبخور ،چراغدان و �آنچه مربوط به�آن است28 ،قربانگاه
هدایای سوزاندنی و �آنچه مربوط به �آن است ،حوض شستوشو
و پایههایش را تقدیس نما29 .تمام اینها را به این ترتیب تقدیس
نما تا کاملا ً مقدّس گردند و هرکس که �آنها را لمس کند نیز
مقدّس خواهد گردید30 .سپس هارون و پسرانش را برای خدمت
من به عنوان کاهن تقدیس کن31 .به قوم اس���رائیل بگو' ،این
س تقدیس ،باید در تمام نس���لها برای خدمت من
روغن مق ّد ِ
مصرف گردد32 .این روغن نباید روی اشخاص عادی ریخته
ش���ود ،و شما نباید مطابق دس���تور �آن هیچ مخلوطی مانند �آن
درست کنید ،این روغن مقدّس است و برای شما باید مقدّس
باشد33 .هرکسی که مانند ترکیب �آن مخلوط درست کند و
هرکس از �آن بر بدن کس���ی دیگر غیراز یک كاهن بمالد ،از
قوم من اخراج گردد»'.
34خداوند به موسی فرمود« :از عطریّاتی که به تو میگویم از
هریک به اندازٔه مساوی بگیرَ :میعه ،اظفارِ ،قنّه و کُندُر خالص.
35اینها را مخلوط کن و ُبخوری مانند عطر درست کن و نمک
نیز بر �آن اضافه کن تا پاک و مقدّس باشد36 .قدری از �آن را
خوب به صورت پودر بک���وب و قدری از �آن را جلو صندوق
پیمان ،در خیمٔه مقدّس خداوند ،جایی که من با شما ملاقات
میکنم بگذار ،این برای شما کاملا ً مقدّس باشد37 .نباید برای
خودتان با این تركیب عطریّات بسازید بلکه این ُبخور را بهخاطر
خداوند ،مقدّس بدانید38 .هرکسی که مطابق ترکیب این ُبخور
برای خودش بسازد از میان قوم من اخراج گردد».
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31

مقدس خداوند
صنعتگران خیمۀ ّ

(خروج )1:36-30:35

خداوند به موسی فرمود«2 :من بصلئیل پسر اوری
نؤه حور را که از طایفٔه یهودا میباش���د ،انتخاب
کردهام3 .او را از قدرت خود ُپر ساختهام و به او استعداد و دانش
و مهارت برای انجام هنرهای گوناگون بخشیدهام5-4 .تا در طلا
سازی و نقره س���ازی و برنز کاری ،همچنین در جواهرسازی و
مرصعکاری �آن و ن ّجاری و چوببری و صنایع دیگر با مهارت کار
کند6 .اهولیاب -پسر اخیسامک -را که از طایفٔه دان است ،به
همکاری و معاونت او انتخاب کردهام و به تمام صنعتگران حکمت
و قدرت مخصوصی بخش���یدهام تا تمام چیزهایی را که دستور
دادهام7 ،یعنی خیمٔه مقدّس خداوند ،صندوق پیمان و سرپوش
�آن ،تمام وسایل خیمه8 ،میز و اثاثیٔه �آن ،چراغدان طلای خالص
و وسایل �آن� ،آتشدان ُبخور�9 ،آتشدان برای سوزاندن قربانیهای
سوختنی با تمام وسایل �آن10 ،لباس مخصوص کهانت برای هارون
و پسرانش11 ،روغن مسح و ُبخور معطّر برای مکان مقدّس و همٔه
اینها را کاملا ً همانطور که دستور دادهام ،بسازند».
سبت روز استراحت

12خداوند به موسی فرمود«13 :به بنیاسرائیل بگو :سبت ،روز
مخصوص من و روز استراحت را محترم بدارید .این بین من و
شما و تمام نسلهای �آیندٔه شما ،نشانهای است تا بدانید که من
که خداوند هستم ،شما را قوم مخصوص خود نمودهام14 .شما
باید روز سبت را محترم بدارید زیرا این روز برای شما مقدّس
است .کس���یکه حرمت �آن را نگاه ندارد ،از قوم من اخراج
گردد و کسیکه در این روز کار کند ،باید کشته شود15 .شما
شش روز دارید که در �آن کارهای خود را انجام دهید .ا ّما روز
هفتم ،روز استراحت و روز مقدّس خداوند است .هرکس که
در �آن روز کاری انجام بدهد باید کشته شود16 .قوماسرائیل
باید این روز را به عنوان نشانٔه پیمان ،نگاه دارند17 .این پیمانی
ابدی بین من و قوم اسرائیل میباشد .زیرا من -خداوند� -آسمان
و زمین را در شش روز ساختم و روز هفتم دست از کار کشیدم
و استراحت نمودم».
18وقتیکه خداوند س���خنان خود را با موس���ی در کوه سینا
تمام کرد ،دو لوح سنگی به او داد که خودش احكام خود را
روی �آن نوشته بود.
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32

گوسالۀ طالیی

(تثنیه )29-6:9

وقتی مردم دیدند که موس���ی م���دّت زیادی در
کوه مانده و بازنگشته است ،دور هارون جمع
ش���دند و گفتند« :ما نمیدانیم چه بر سر این موسی که ما را
از مصر بیرون �آورد� ،آمده اس���ت .پس خدایی برای ما بساز تا
ما را راهنمایی کند».
2هارون به �آنها گفت« :گوشوارههای طلایی را که در گوش
زنها و دختران و پسران شما هست ،به نزد من بیاورید3 ».پس
تمام مردم ،گوشوارههای طلایی را که به گوشهای خود �آویخته
بودند ،بیرون �آورده نزد هارون بردند4 .هارون گوش���وارهها را
از ایش���ان گرفت و �آنها را ذوب کرده در قالب ریخت و یک
گوسالٔه طلایی از �آن درست کرد.
مردم گفتند« :ای اس���رائیل ،این خدای ماست که ما را از
زمین مصر بیرون �آورد».
5س���پس هارون قربانگاهی در مقابل گوسالٔه طلایی درست
کرد و اعلام نمود« :فردا عید مخصوص خداوند است6 ».روز
بعد ،صبح زود برخاسته و حیواناتی �آوردند تا به عنوان قربانی
بسوزانند .بعضی هم هدایای سلامتی �آوردند و سپس به خوردن
و نوشیدن و لهو و لعب پرداختند.
7خداوند به موس���ی فرمود« :فوراً پایین برو .زیرا قوم تو که
از زمین مصر بی���رون �آوردی ،گناه کرده و مرا ترک نمودهاند.
�8آنها راهی را که من به ایش���ان نش���ان دادم ترک کردهاند و
گوسالهای از طلا درست کرده �آن را پرستش میکنند و برای
�آن قربانی نمودهاند� .آنها میگویند که �آن گوساله خدای ایشان
اس���ت که �آنها را از مصر بیرون �آورده است9 .من میدانم که
�آنها چه مردمان خودس���ر و نافرمانی هس���تند10 .تو دیگر برای
�آنها ش���فاعت نکن چون من از دست �آنها خشمگین هستم و
میخواهم �آنها را نابود کنم .س���پس از تو و از نسلهای تو قوم
بزرگی به وجود می�آورم».
11ا ّما موس���ی نزد خداوند خدای خود التماس نموده گفت:
«ای خداوند ،چرا با قوم خود چنین خشمگین هستی ،قومی
که با قدرت و عظمت �آنها را از مصر بی���رون �آوردی؟ 12چرا
مصریان بتوانند بگویند که تو ،قوم خود را از مصر بیرون بردی
تا �آنها را در کوه و بیابان هلاک کنی و از بین ببری؟ از خشم
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خود بگذر و از تصمیم خود منصرف ش���و و این بلا را بر سر
قوم خود نیاور13 .ابراهیم و اسحاق و یعقوب ،بندگان خود را
به یاد �آور .قول و قسمیکه برای ایشان خوردی بهخاطر بیاور
که فرمودی نسل �آنها را مانند ستارگان �آسمان زیاد میکنی و
تمام سرزمینی را که به ایش���ان قول دادی به �آنها میدهی که
تا ابدال�آباد مال خودشان باشد14 ».پس خداوند از خشم خود
صرف نظر فرمود و �آن بلا را بر سر قومش نیاورد.
15موسی از کوه پایین رفت و دو لوح سنگی که احكام بر دو
طرف �آن نوشته شده بود ،در دستش بود16 .این لوحهای سنگی
را خدا خودش ساخته و احكام را بر روی �آنها نوشته بود.
17وقتیکه یوشع سر و صدا و فریاد مردم را شنید ،به موسی
گفت« :این صداها صدای جنگ در اردوگاه است».
18موسی در جواب گفت« :این صداها شبیه صدای پیروزی
و یا نالٔه شکست نیست ،بلکه صدای �آواز خواندن است».
19وقتیکه موس���ی به نزدیک اردو رسید و گوساله طلایی و
مردمی را که میرقصیدند ،دید ،خش���مگین شد و لوحها را
در پای کوه به زمین زد و شکست20 .سپس گوسالهای را که
ساخته بودند برداشت و در �آتش سوزانید و مثل پودر �آن را نرم
کرد و س���پس با �آب مخلوط نموده و �آن �آب را به اسرائیلیها
نوش���انید21 .موس���ی به هارون گفت« :این مردم با تو چهکار
کردهاند که تو با �آنها مرتکب چنین گناهی شدی؟»
22هارون گفت« :از من عصبانی نش���و ،تو میدانی که این
مردم چطور مشتاق گناه هس���تند�23 .آنها به من گفتند که ما
نمیدانیم چه بر سر این موس���ی که ما را از مصر بیرون �آورده
است� ،آمده .پس برای ما خدایی درست کن تا ما را رهبری
کن���د24 .من از �آنها خواس���تم تا طلاهای خ���ود را به نزد من
بیاورند و �آنها هم �آوردند .س���پس طلاها را در �آتش انداختم و
این گوساله بیرون �آمد!»
25موس���ی دید که هارون اجازه داده قوم یاغی شوند و خود
را در نظر دشمنانشان احمق نشان دهند26 .بنابراین در مقابل
دروازٔه اردوگاه ایس���تاده فریاد کرد و گفت« :تمام کسانیکه
طرف خداوند هستند ،اینجا نزد من بیایند ».تمام طایفٔه لاوی
به نزد موسی رفتند27 .موسی به �آنها گفت« :خدای بنیاسرائیل
میفرماید هریکی از شما شمشیر خود را ببندد و از این طرف
اردو به �آن طرف اردو برود و برادر و دوست و همسایٔه خود را
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بکشد28 ».لاویان دستور موسی را اطاعت کردند و در �آن روز
نزدیک به سه هزار مرد را کشتند29 .موسی به لاویان گفت:
«شما امروز با کشتن پسران و برادران خویش ،خود را برای خدا
وقف نمودهاید تا به عنوان کاهنان ،خداوند را خدمت کنید.
بنابراین خداوند خودش شما را برکت داده است».
30روز بعد ،موسی به مردم گفت« :شما مرتکب گناه بزرگی
شدهاید .ا ّما من دوباره بالای کوه میروم ،شاید بتوانم از خدا
برای شما �آمرزش بطلبم31 ».موسی دوباره به نزد خداوند رفت
و عرض ک���رد« :این مردم گناه بزرگی مرتکب ش���دهاند� .آنها
خدایی از طلا برای خود درست کرده �آن را پرستش نمودهاند.
32حالا از تو تقاضا میکنم ،گناه �آنها را ببخشی .ا ّما اگر حاضر
نیستی که گناه �آنها را ببخشی ،پس اسم مرا هم از دفتری که
نوشتهای ،پاک کن».
33خداوند در جواب فرمود« :من نام کسانی را که برضد من
گناه کردهاند از دفتر خود پاک میکنم34 .حالا برو و قوم را به
جایی که به تو گفتهام رهبری کن .بهخاطر داشته باش که فرشتٔه
من تو را راهنمایی خواهد کرد .ولی موقع �آن هم خواهد رسید
که من قوم را بهخاطر گناهی که کردهاند مجازات کنم».
35پ���س خداون���د �آن قوم را بهخاطر اینکه ه���ارون را مجبور
کرده بودند که گوس���الٔه طلایی برای �آنها بس���ازد ،به بیماری
مبتلا نمود.

33

کوچ از کوه سینا

خداوند به موس���ی فرمود« :تو و این قومی که
�آنها را از مصر بیرون �آوردهای از این مکان کوچ
کنید و به سرزمینی که قول دادهام به ابراهیم و اسحاق و یعقوب
و فرزندان �آنها بدهم ،بروید 2من فرشتهای را میفرستم تا شما
را راهنمایی کن���د .تمام کنعانیان ،اموری���انِ ،حتّیان ،فرزیان،
حویان و یبوسیان را از سر راه شما بیرون خواهم کرد3 .شما
به س���رزمینی غنی و حاصلخیز میروید .ا ّما من خودم با شما
نخواهم �آمد ،زیرا شما مردمیسرکش هستید و ممکن است
شما را در راه نابود کنم».
4هنگامی که مردم این سخنان سخت را شنیدند ،ماتم گرفتند
و از جواهرات و �آلات زینتی خود استفاده نکردند5 .خداوند
به موسی دستور داد که به �آنها بگوید« :شما مردم گردنکشی
هستید و من اگر حتّی یک لحظه با شما بیایم شما را نابود خواهم
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کرد .حال شما جواهرات خود را از خود دور کنید تا من تصمیم
بگیرم با شما چهکار کنم6 ».پس قوم اسرائیل بعد از اینکه کوه
سینا را ترک کردند از جواهرات خود استفاده نکردند.
مقدس خداوند
خیمۀ ّ

7هروقت قوم بنیاسرائیل اردوگاه برپا میکردند ،موسی خیمٔه
مقدّس را برمیداشت و دور از اردوگاه نصب میکرد� .آن خیمه
را «خیمٔه مقدّس خداوند» میگفتند .هرکسی که میخواست
با خداوند راز و نیاز کند ب���ه �آن خیمه میرفت8 .هروقت که
موسی به طرف خیمه میرفت تمام مردم در مقابل چادرهای
خود میایستادند تا موسی داخل خیمه ش���ود9 .بعد از اینکه
موسی به داخل خیمه میرفت ،س���تون ابر پایین می�آمد و در
مقاب���ل در خیمه میایس���تاد و خداوند از داخل ابر با موس���ی
گفتوگو میکرد10 .همین که مردم ستون ابر را در مقابل در
خیمه میدیدند ،همگی سجده میكردند11 .خداوند با موسی
روبهرو صحبت میکرد ،همانطور که یک نفر با دوست خود
صحبت میکند .سپس موس���ی به طرف اردوگاه برمیگشت
ا ّما �آن مرد جوان یعنی یوش���ع پسر نون که معاون موسی بود،
در خیمه میماند.
خداوند قول میدهد که با قوم خود باشد.

12موسی به خداوند عرض کرد« :این درست است که تو به
من فرمودهای که این قوم را به �آن سرزمین رهبری کنم ،ا ّما به
من نگفتهای که چه کسی را با من خواهی فرستاد .تو فرمودهای
که مرا خوب میشناس���ی و از من خشنود هستی13 .پس اگر
اینطور است نقشٔه خود را به من بگو تا بتوانم تو را خدمت
نموده و ُخشنود بسازم .همچنین بهخاطر �آور که تو این قوم را
انتخاب کردهای تا از �آن تو باشند».
14خداوند فرمود« :من با تو خواهم �آمد و تو را پیروز خواهم
ساخت».
15موسی در جواب عرض کرد« :چنانچه با ما نخواهی �آمد،
ما را از این مکان بیرون نبر16 .اگر تو با ما نیایی از کجا معلوم
خواهد ش���د که از من و قوم خود راضی هستی؟ حضور تو با
ما ،وجه تمایز ما با سایر ملل روی زمین میباشد».
17خداوند به موس���ی فرمود« :من همانطور که تو گفتهای
انجام خواهم داد ،زیرا تو را خوب میشناس���م و از تو راضی
هستم».
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�18آنگاه موس���ی درخواس���ت کرد« :بگذار تا نور درخش���ان
حضور تو را ببینم».
19خداوند فرمود« :من تمام درخش���ندگی خود را در مقابل تو
میگسترانم .من نام مقدّس خود را به تو اعلام میکنم .من ،خداوند
هستم .و بر هرکه برگزینم ر�أفت و رحمت خواهم کرد20 .ولی من
نمیگذارم که روی مرا ببینی زیرا کسی نمیتواند روی مرا ببیند و
بعد از �آن زنده بماند21 .اینجا در کنار من جایی است که تو میتوانی
روی یک صخره بایستی22 .وقتیکه نور درخشان حضور من عبور
میكند ،تو را در شکاف صخره میگذارم و تو را با دست خود
میپوشانم تا عبور کنم 23و بعد از �آن دست خود را برمیدارم و تو
میتوانی از پشت مرا ببینی ولی روی مرا نمیتوانی ببینی».

34

دومین الواح سنگی

(تثنیه )5 -1:10

خداوند به موسی فرمود« :دو لوح سنگی �آماده
کن و من همان احکام ی را که در لوحهای اولیه
نوشته شده بودند و تو �آنها را شکستی ،مینویسم2 .فردا صبح
�آماده باش و به کوه سینا برو و بر قلّٔه کوه در حضور من حاضر
شو3 .هیچکس نباید با تو بیاید و کسی هم در اطراف کوه دیده
نشود .به هیچ گلّه و رمهای هم اجازه نده که در نزدیکی کوه
بچرد4 ».پس موسی همانطور که خداوند فرموده بود دو لوح
سنگی مانند لوحهای اول �آماده کرد و صبح هنگام برخاست
و لوحها را با خود گرفته بالای کوه سینا رفت.
5خداوند در یک س���تون ابر پایین �آمد و در برابر او ایستاد و
نام مقدّس خود ،یعنی خداوند را به او اعل���ام کرد 6خداوند
از برابر او گذشت و ندا داد« :من خداوند خدای بخشنده و
مهربان و دیر خشم و سرشار از مح ّبت پایدار و وفاداری هستم.
7بر هزاران نسل مح ّبت پایدار خود را نگه میدارم و بخشایندٔه
خطا و گناه هس���تم ،ا ّما گناه را بدون ج���زا نمیگذارم ،بلکه
ِ
پسران پسران ایشان را تا
انتقام خطاهای پدران را از پسران و
نسل سوم و چهارم میگیرم».
�9-8آنگاه موسی سر به سجده نهاده گفت« :خداوندا ،اگر به
راستی در درگاه تو قبول شدهام ،تمنّا میکنم که تو نیز همراه
ما باش���ی .البتّه میدانم که این قوم ،مردم نافرمان و سرکشی
هستند ،ولی باز از پیشگاهت التماس میکنم که گناه و خطای
ما را ببخشی و ما را به پیشگاهت بپذیری».
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خروج 34
تجدید پیمان

(خروج 19-14:23؛ تثنیه 5-1:7؛ )17 -1:16

10خداوند در جواب او فرمود« :من اکنون با شما پیمان میبندم
و در مقابل چشمان تمام قوم چنان معجزاتی نشان میدهم که
در هیچ جای دنیا و در بین هیچ ملّتی دیده نشده باشد .و تمام
مردم اس���رائیل قدرت خداوند را خواهند دید ،زیرا من کاری
عجیب در میان شما انجام خواهم داد11 .احکامی را که من
امروز به ش���ما میدهم اطاعت کنید� .آنگاه من تمام اموریان،
کنعانیانِ ،حتّیان ،فرزیان ،حویان و یبوسیان را از سر راه شما
دور میکنم12 .ا ّما هوش���یار باشید که به سرزمینی که میروید
با مردم �آنجا پیمان نبندید ،مبادا در دام ایش���ان گرفتار شوید.
13بلکه تو باید قربانگاههای �آنها را ویران کنی ،ستونهای ایشان
را بشکنی و نشانههای الهٔه اشره را از بین ببری.
«14خدایان دیگر را پرستش نکنید ،زیرا من ،خداوند غیور هستم.
15هیچگاه نباید با مردم �آن سرزمین پیمان ببندید ،زیرا وقتی �آنها
برای خدایان خود قربانی میکنند ،شما را دعوت میکنند که به
�آنها بپیوندید و از قربانی �آنها بخورید«16 .چون دختران ایشان را
برای پسران خود بگیرید ،وقتی �آن دختران ُبتهای خود را پرستش
کنند ،پسران شما را نیز به بتپرستی وادار مینمایند.
«17خدایان ساخته شده را عبادت نكنید.
«18عید فطیر را برگ���زار کنید .هفت روز نان فطیر بخورید.
این مراسم را در زمان مع ّین ،یعنی در ماه ابیب ،طبق دستوری
که به شما دادهام برگزار نمایید ،زیرا در همین ماه بود که شما
از مصر خارج شدید.
«19هر پسر نخستزاده و هر نخستزاده نر از حیوانات گلّٔه شما
به من تعلّق دارد20 .به عوض نخستزادٔه الاغ ،یک ب ّره بدهید و
اگر نمیخواهید ب ّره بدهید ،گردن نخستزادٔه نر الاغ را بشکنید.
برای هر پسر نخستزاده باید فدیه بدهید .هیچکس نباید دست
خالی به حضور من بیاید.
«21شش روز کار کنید و در روز هفتم استراحت نمایید .حتّی
در موسم شخم و درو هم نباید در روز هفتم کار کنید.
«22عید نوبر محصولات را جش���ن بگیرید .عید خیمهها را
که �آغاز پاییز است هر ساله برگزار کنید.
«23س���ه مرتبه در سال ،همٔه مردان و پسران شما به حضور
خداوند خدای اسرائیل حاضر شوند24 .در این سه مرتبهای که
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به حضور من می�آیید ،هیچیک از اقوام ی که من �آنها را از سر
راه شما دور کردهام به سرزمین شما حمله نخواهد کرد.
«25نانی را که با خمیرمایه پخته شده باشد همراه خون حیوانی
که برای من قربانی شده ،با هم تقدیم نکنید .گوشت قربانی
عید فصح را تا صبح نگه ندارید.
«26هر سال بهترین نوبر محصولات خود را به خانٔه خداوند
خدای خود بیاوریدُ .بزغاله را در شیر مادرش نپزید».
27خداوند به موسی فرمود« :احکام ی را که به تو دادم بنویس،
زیرا اینها شرایط پیمانی هستند که با تو و قوم اسرائیل بستهام».
28موسی چهل شبانهروز با خداوند در بالای کوه ماند .او در
تمام این مدّت نه چیزی خورد و نه چیزی نوشید ،او بر روی
لوحهای سنگی کلمات پیمان -ده حكم -را نوشت.
پایین آمدن موسی از کوه سینا

متوجه
29وقتی موسی با دو لوحٔه سنگی از کوه پایین �آمدّ ،
نشد که چهرهاش در اثر صحبت کردن با خدا میدرخشید.
30و چون هارون و مردم اس���رائیل چهرٔه درخش���ان موسی را
دیدند ،از ترس به او نزدیک نشدند31 .ا ّما موسی �آنها را نزد
خود خواند .پس هارون و رهبران قوم نزد او رفتند و موسی
ب���ا �آنان گفتوگو کرد32 .بعد از �آنکه همگی در حضور او
جمع ش���دند� ،آنچه را که خداوند برکوه س���ینا به او فرموده
بود به اطّلاع �آنها رسانید33 .چون سخنان موسی تمام شد
روی خود را با نقاب پوش���اند34 .هروقت موس���ی در خیمٔه
مقدّس خداون���د میرفت که با او گفتوگو کند تا وقتیکه
خارج میش���د نقاب را از روی خود برمیداشت .بعد همٔه
احکام���یرا ک���ه از خداوند میگرفت ،برای مردم اس���رائیل
بیان میکرد35 ،مردم چهرٔه تابان او را میدیدند .موس���ی تا
زمان���ی که دوباره برای ملاقات خداون���د میرفت ،نقاب بر
چهره داش���ت.

35

مقررات روز سبت
ّ

موسی تمام مردم اسرائیل را جمع کرد و به �آنها
گفت« :این است احکام ی که خداوند داده و
شما باید از �آنها پیروی نمایید2 .شش روز کار کنید ،ا ّما روز
هفتم روز مقدّس و مخصوص خداوند و اس���تراحت اس���ت.
هرکس���ی که در �آن روز کار کند باید کشته شود3 .و در روز
سبت در خانههایتان �آتش روشن نکنید».
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خروج 35
هدایا برای خیمۀ حضور خداوند

(خروج )9 -1:25

4بعد موسی خطاب به مردم اسرائیل گفت« :این است �آنچه
که خداوند امر فرموده اس���ت5 .برای خداوند از صمیم قلب
هدیه بیاورید .هدایای شما شامل این چیزها باشد :طلا ،نقره،
برنز6 ،كتان نفیس ،نخهای پشم تابیده شده به رنگ ارغوانی،
بنفش و قرمز ،پارچٔه بافته ش���ده از موی ُبز7 ،پوست قوچ که
�آن را رنگ قرمز زده باشند ،و چرم نفیس ،چوب درخت اقاقیا،
8روغن چراغ ،ادویه برای روغن مسحُ ،بخو ِر خوشبو9 ،سنگهای
عقیق و قیمتی ،برای تزئین ردا و سینهپوش کاهن اعظم.
مقدس خداوند
لوازم خیمۀ ّ
ِ

(خروج )43 -32:39

«10همٔه صنعتگران ماهر كه در میان شما هستند چیزهایی را که
خداوند امر فرموده است بسازند .از قبیل11 :خیمه و پوشش �آن،
چنگکها ،بندها ،ستونها و پایههای �آن؛ 12صندوق پیمان و میلهها
برای حمل و نقل �آن ،س���رپوش �آن ،پردٔه دروازٔه خیمه ،پردهها؛
13میز ،پایهها ،ظروف و نان مقدّس14 ،چراغدان ،چراغ و روغن؛
15قربانگاه ُبخور ،پایهها ،شبکههای برنزی ،روغن مسحُ ،بخور
خوشبو ،پردٔه دروازٔه خیمه؛ 16قربانگاه قربانی سوختنی� ،آتشدانهای
برنزی ،میلههای چوبی برای حمل و نقل �آن ،حوض و پایههای �آن،
17پردههای اطراف حیاط خیمه ،ستونها ،پایهها و پردٔه دروازهها
18میخهای خیمه ،میخهای حیاط و طنابهای �آن 19لباسهای نفیس
بافته شده برای كاهنانی كه باید به هنگام خدمت در مكان مقدّس
�آنها را بپوشند ،یعنی لباس مقدّس برای هارون کاهن و پسرانش تا
در هنگام انجام وظیفٔه کهانت از �آنها استفاده کنند».
هدایای مردم

20بع���د همٔه م���ردم از حضور موس���ی رفتن���د�21 .آنگاه تمام
کسانیکه مایل بودند ،برای خداوند هدیه �آوردند تا در خیمٔه
مقدّس خداوند ،برای وظایف مربوط به �آن و لباسهای مقدّس
به کار برده شوند22 .پس مرد و زن ،با رضایت �آمدند و حلقه،
انگشتر ،گوشواره ،دستبند و هر قس���م زیور�آلات طلا با خود
�آوردند و تقدیم خداوند کردند23 .هرکسی که كتان نفیس ،پشم
ارغوانی ،بنفش و قرمز ،پارچٔه بافته شده از موی ُبز ،پوست قرمز
قوچ و چرم نفیس داشت �آورد24 .برخی هدایای نقرهای و برنزی
و ع ّدهای چوب اقاقی���ا �آوردند25 .همٔه زنهایی که در کارهای
دستی مهارت داشتند ،پارچههای پشمیارغوانی ،بنفش و قرمز
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و کتان نفیس را كه خود بافته بودند به حضور خداوند تقدیم
کردند�26 .آنها همچنین از موی ُبز نخ میریسیدند27 .رهبران
سنگهای عقیق و نگینهای زینتی برای جامٔه مخصوص کاهنان
و سینهپوش �آوردند28 .همچنین عطریّات ،روغن چراغ ،روغن
مسح و ُبخور خوشبو هدیه �آوردند29 .پس قوم اسرائیل با میل
و رغبت اشیای نفیس را که خداوند به موسی امر کرده بود به
عنوان هدیه برای خداوند �آوردند.
مقدس خداوند
صنعتگران برای خیمۀ ّ

(خروج )11-1:31

33-30موسی به مردم گفت« :خداوند ،بصلئیل پسر اوری،
نؤه حور ،از طایفٔه یهودا را که ُپر از روح خدا و دارای لیاقت،
ذکاوت ،دانش و هنر اس���ت تعیین فرموده اس���ت تا نقش���ه و
کارهای طلا و نقره و برنز ،حجاری ،زرگری ،حکاکی و امور
ن ّجاری را اداره و مراقبت کن���د34 .خداوند به او و اهولیاب،
پسر اخیسامک از طایفٔه دان استعداد تعلیم مهارتهای خود به
دیگران را داده است35 .و به �آنها مهارت بخشیده که کارهای
همٔه صنعتگران را از قبیل طراحی ،نساجی و طراز در پارچههای
پشمیارغوانی ،بنفش و قرمز را که به عهده دارند و همچنان
بافندگان و سایر هنرمندان و صنعتگران را نظارت کنند.
«بصلئیل و اهولیاب و سایر هنرمندانی که خداوند
به ایشان اس���تعداد و توانایی انجام کاری عطا
کرده است ،مطابق دستورات خداوند برای ساختن خیمٔه حضور
خداوند کار بکنند».

36

مردم بیشتر از حد نیاز هدیه میآورند

2موسی ،بصلئیل و اهولیاب و همٔه افراد ماهری را که استعداد
خدایی داشتند و همٔه افراد دیگر را که مایل به انجام این کار
بودند دعوت کرد3 .موسی همٔه مصالح و مواد ساختمانی را
که مردم برای ساختن خیمٔه حضور خداوند هدیه داده بودند
همراه با همٔه اشیایی که هر صبح دریافت میکرد به �آنها میداد.
4پس �آنگاه افراد ماهری که کارها را انجام میدادند ،نزد موسی
رفتند 5و چنین گفتند« :مردم بیش از �آنچه نیاز است تا فرمان
خدا را انجام دهیم ،هدایا می�آورند».
6پس موسی به سراس���ر اردو فرمان فرستاد تا دیگر هدیهای
برای خیمٔه مقدّس نیاورند�7 .آنچه تا �آن زمان �آورده بودند بیشتر
از نیاز بود.
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خروج 36
مقدس
ساختن خیمۀ ّ

(خروج )37-1:26

8ابتدا بافندگان ماهر برای خیمٔه مقدّس ده پرده از پارچههای
نفیس کتان و پشمهای ارغوانی ،بنفش و قرمز را با اشکال فرشتگان
نگهبان ،به صورت ماهرانهای درس���ت کردند9 .طول هر پرده
دوازده متر و عرض �آن دو متر بود و همٔه �آنها به یک اندازه بودند.
10سپس پنج پرده را به یكدیگر دوختند و پنج پردٔه دیگر را نیز به
همین ترتیب به هم دوختند11 .سپس پنجاه حلقه از کتان ارغوانی
در کنارٔه هر یک از �آن دو تکه ،ساختند 12و بعد حلقهها را مقابل
هم دوختند13 .همچنین پنجاه چنگک طلایی ساختند و پردهها
را به وسیلٔه چنگک به هم پیوستند .و به این ترتیب با پیوستن هر
دو تکه ،خیمه به صورت یک پارچه تکمیل شد.
14در بالای سقف ،پوشش دیگری انداختند که از یازده پردٔه
پشم ُبز ساخته شده بودند15 .هر یازده پرده یک اندازه و طول
هر کدام از �آنها سیزده متر و عرض �آن دو متر بود16 .پنج پرده
را با هم پیوستند و شش پردٔه دیگر را جداگانه به هم دوختند.
17پنجاه حلقه در امتداد کنارٔه هر دو پارچه دوختند 18و همچنین
پنجاه چنگک برن���ز را در پردهها دوختند و به وس���یلٔه �آنها دو
پارچه را به هم پیوس���تند�19 .آنها دو پوشش ساختند .یکی از
پوست قرمز شدٔه قوچ و دیگری از چرم اعلا تا به عنوان پوشش
خارجی مورد استفاده قرار بگیرد.
20بعد از �آن تختههایی از چوب اقاقیا برای خیمه س���اختند.
21طول هر تخته چهار متر و عرض �آن شصت و شش سانتیمتر
بود22 .هر تخته دو زبانه داشت که یکی را به دیگری متّصل
میساختند23 .همٔه تختههای خیمه را به همین ترتیب ساختند.
خیمه بیس���ت تخته در سمت جنوب خود داش���ت24 .چهل
پایٔه نقرهای در زیر بیست تخته ساختند .و هر تخته با پایهاش
به وسیلٔه دو زبانه پیوند میش���د25 .همچنین بیست تخته در
سمت شمال خیمه ساختند26 .با چهل پایٔه نقرهای ،یعنی دو
پایه برای هر تخته27 .س���مت مغرب خیمه که قسمت عقبی
�آن بود ،از شش تخته تشکیل شده بود28 .دو ستون دیگر نیز
برای گوشههای عقب ساختند 29این ستونهای گوشهها از پایین
تا بالا به یکدیگر متّصل بودند .دو س���تون گوشٔه دیگر هم به
همین طریق ساخته شدند30 .بنابراین هشت ستون با شانزده پایٔه
نقرهای که دو پایه در زیر هر ستون قرار گرفت ،ساختند.
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31بعد پش���تبندهایی از چوب اقاقی���ا برای تختههای هر دو
طرف خیمه ساختند پنج پشتبند برای یک طرف خیمه 32و
پنج پش���تبند برای طرف دیگر و پنج پشتبند برای قسمت
عقب در غرب33 .پشت بند میانی طوری ساخته شده بود که
از یک سر تخته وسطی تا سر دیگر �آن امتداد داشت34 .تختهها
و پشتبندها را با روکشی از طلای خالص پوشانیده بودند .و
حلقهها هم از طلای خالص ساخته شده بودند.
35پردٔه داخلی از کتان نفیس و پشم به رنگهای �آبی ،بنفش
و قرمز و با ش���کلهای فرشتگان نگهبان س���اخته شده بودند.
36پرده با چهار چنگک طلایی از چهار ستون چوب اقاقیا که
با روکشی طلا پوشیده شده بودند و بر چهار پایه قرار داشتند
�آویزان بود37 .همچن���ان پردهای برای دروازٔه خیمه از کتان و
پشمهای ارغوانی ،بنفش و قرمز درست کردند38 .این پرده به
وسیلٔه پنج چنگک به پنج ستون بسته شده بود .پایههای ستونها
برنزی و سرهای �آنها از طلا ساخته شده بودند.

37

ساختن صندوق پیمان

(خروج )22 -10:25

بصلئیل صندوق پیمان را از چوب اقاقیا ساخت
که طول �آن یک متر و ده سانتیمتر ،عرض �آن
شصت و شش سانتیمتر و ارتفاع �آن نیز شصت و شش سانتیمتر
بود�2 .آن را از درون و بیرون با طلای خالص پوشانید و نواری
از طلا به دور �آن کش���ید3 .حلقههای طلایی در چهار گوشٔه
�آن ،یعنی دو حلقه در دو طرف �آن ساخت4 .دو میله از چوب
اقاقیا را با طلا روکش نموده 5و در حلقههای دو طرف به منظور
حمل و نقل گذاشت6 .سرپوش صندوق را از طلای ناب به
طول یک متر و ده س���انتیمتر و عرض شصت و شش سانتیمتر
س���اختند7 .دو فرش���تٔه نگهبان از طلای خالص چکشکاری
شده ساخت8 ،یک فرش���تٔه نگهبان در یک طرف و یکی در
طرف دیگر �آن بود� .آنها با سرپوش صندوق طوری ریخته شده
بودند که در حقیقت یک تکٔه واحد بودند9 .فرشتگان نگهبان
روبهروی هم ،بالهایشان باز و بر سرپوش صندوق گسترده شده
بودند و روی �آنها پایین به طرف سرپوش بود.
مقدس
ساختن میز مخصوص برای نان ّ

(خروج )30-23:25

10میز را هم از چوب اقاقیا س���اخت که طول �آن هش���تاد و
هشت س���انتیمتر ،عرض �آن چهل و چهار سانتیمتر و ارتفاع
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�آن شصت و شش س���انتیمتر بود11 .و �آن را با طلای خالص
پوش���اند و دور �آن را با روکش���ی از طلای ریخته تزئین کرد.
12حاش���یهای به اندازٔه هفتاد و پنج میلیمتر به دور �آن ساخت
و تختههای �آن را با قابی از طلا تزئین کرد13 .او چهار حلقٔه
طلایی س���اخت و �آنها را در چهار گوشٔه بالای پایهها نصب
ک���رد14 .حلقهها نزدیک تختهها و به منظور حمل و نقل میز
ساخته شده بودند15 .میلههایی از چوب اقاقیا به منظور حمل
و نقل میز س���اخت و �آنه���ا را با طلا پوش���اند16 .ظروفی که
برای هدایای نوش���یدنی بر سر میز قرار داده میشدند عبارت
بودند از کاسهها ،پیالهها و جامها و همگی از طلای خالص
س���اخته ش���ده بودند.
ساختن چراغدان

(خروج )40-31:25

17چراغدانی هم از طلای خالص و چکشکاری شده ساخت.
پایه ،شاخهها و جاچراغیها یک تکه بودند18 .در دو طرف �آن
شش شاخه قرار داشت ،سه شاخه در یک طرف و سه شاخه
در طرف دیگر19 .جاچراغی هر شاخه به شکل شکوفٔه بادام
و هریک دارای گل و گلبرگ س���اخته شده بود .شش شاخه
از چراغدان س���ر زده بود21-20 .پایٔه اصلی چراغدان با چهار
پیاله به شکل شکوفٔه بادام با گل و گلبرگ �آن تزئین یافته بود
و همگی یک تکه و از زیر هر شاخه یک گلبرگ سر زده بود.
22گلبرگها و شاخهها با چراغدان یک تکه و از طلای خالص
و چکش کاری شده ساخته شده بودند23 .بعد هفت چراغ �آن
را با انبرها و سینیهای �آنها از طلای خالص ساخت24 .وزن
همگی �آنها سی و پنج کیلوگرم طلای خالص بود.
ساختن قربانگاه بُخور

(خروج )5-1:30

25قربانگاه ُبخور را از چوب اقاقیا ساخت .طول و عرض �آن
چهل و پنج سانتیمتر و ارتفاع �آن نود سانتیمتر بود .شاخهای
چهار گوشٔه �آن طوری ساخته ش���ده بودند که همه یک تکه
دیده میش���دند26 .س���طح و پیرامون و شاخهای �آن با طلای
خالص پوشیده شده بودند و با قابی از طلای خالص گرداگرد
�آن را تزئین کرد27 .دو حلقٔه طلایی به زیر قاب نصب کردند
که از �آنه���ا برای گرفتن میلهها برای حمل و نقل �آن اس���تفاده
میش���د28 .میلهها از چوب اقاقیا س���اخته و با طلای خالص
پوشانیده شده بودند.
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ساختن بُخور و روغن مسح

(خروج )38-22:30

29روغن مقدّس و ُبخور خالص را که مانند عطر بود� ،آماده
کرد.

38

ساختن قربانگاه برای قربانی سوختنی

(خروج )8-1:27

قربانگاه قربانی سوختنی را از چوب اقاقیا ساختند
که ارتفاع �آن یک متر و س���ی سانتیمتر و طول
�آن دو متر و بیس���ت س���انتیمتر بود2 .ش���اخهایی هم در چهار
گوشٔه خود داشت که شاخها و قربانگاه یک تکه بودند و همه
با برنز پوشانیده ش���ده بودند3 .ظروف قربانگاه ،یعنی دیگ،
خاکانداز ،کاسه ،چنگک و �آتشدان �آن ،همه برنزی بودند.
�4آتشدان قربانگاه برنزی بود و پایینتر از لب و در نصف ارتفاع
�آن قرار داش���ت5 .چهار حلقٔه برنزی در چهار گوشٔه �آتشدان
برای گرفتن دو میلٔه چوبی ساخت6 .میلهها از چوب اقاقیا و
با برنز پوشانده شده بودند7 .میلهها را در حلقههای دو طرف
�آتش���دان برای حمل و نقل قربانگاه جا داد .قربانگاه از تخته
ساخته شده بود و درونش خالی بود.
ساختن حوض برنزی

(خروج )18:30

8حوض برنزی و پایٔه برنزی �آن را از �آیینههایی س���اخت که
هدیٔه زنهایی بود که جلوی در خیمٔه مقدّس خداوند خدمت
میکردند.
مقدس
حیاط و سایر قسمتهای خیمهٔ ّ

(خروج )19-9:27

9بعد شروع به درس���ت كردن پردههای حیاط نمودند .پردٔه
سمت جنوب �آن چهل و چهار متر و از کتان نفیس بافته شده
بود10 .تعداد ستونهای �آن بیست بود و این ستونها بر بیست پایٔه
برنزی قرار داشتند .چنگکها و پش���تبندهای ستونها از نقره
ساخته شده بودند11 .پردٔه شمال �آن هم به طول چهل و چهار
متر و دارای بیست ستون و بیست پایٔه برنزی بود .چنگکها و
پشتبندهای ستونهای �آن هم نقرهای بودند12 .پردٔه سمت مغرب
�آن بیست و دو متر و دارای ده ستون و ده پایه بود .چنگکها و
پشتبندهای ستونها از نقره بودند13 .طول پردٔه سمت مشرق
هم بیس���ت و دو متر بود15-14 .پردههای هر دو طرف دروازه
شش متر و شصت سانتیمتر و هرکدام دارای سه ستون و سه پایه
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بود16 .همٔه پردههای اطراف حیاط از کتان لطیف ساخته شده
بودند17 .پایههای ستونها برنزی ،ا ّما چنگکها و پشتبندها و
سرپوش ستونها نقرهای بودند18 .پردٔه دروازٔه حیاط از کتان نفیس
و پشم به رنگهای �آبی ،بنفش و قرمز ،به هم تابیده بود .طول �آن
نُه متر و ارتفاع �آن دو متر بود19 .چهار ستون �آن بالای چهار پایٔه
برنزی قرار داشتند .چنگکها ،سرپوش ستونها و پشتبندها از
نقره بودند20 .تمام میخهای خیمه و پردٔه �آن برنزی بودند.
مقدس به کار برده شد
فلزهایی که در خیمۀ ّ

21این است فهرست مواد فلزیی كه در ساخت خیمٔه مقدّس
خداوند به كار رفتند .این فهرس���ت مطابق س���فارش موسی و
توسط لاویانی كه تحت نظارت ایتامار پسر هارون كاهن كار
میكردند ته ّیه شده بود.
22و بصلئیل پسر اوری ،نؤه حور از طایفٔه یهودا همهچیز را
مطابق فرمان خداوند س���اخت23 .اهولیاب پسر اخیسامک از
طایفٔه دان كه حكاک و طراح و بافندٔه كتان لطیف از جنس
پشم ارغوانی ،بنفش و قرمز بود ،به او كمک میكرد.
24مق���دار طلایی که مردم هدیه دادن���د در حدود یک تن،
مطابق معیار رس���میبود25 .وزن نقره س���ه هزار و چهارصد
و سی كیلوگرم ،مطابق معیار رس���میبود 26این مبلغ مطابق
سرشماری تعداد �آنها ،ششصد و س���ه هزار و پانصد و پنجاه
نفر مرد بیست س���اله یا بالاتر بود27 .مقدار نقرهای که برای
صد پایٔه صد س���تون خیمه و پردٔه �آن به کار رفت سه هزار و
چهارصد و سی كیلوگرم بود ،یعنی سی و چهار کیلو برای هر
پایه28 .نقرهای که برای ساختن چنگکها ،روپوش ستونها و
سرهای �آنها و پشتبندها مصرف شد سی کیلو بود29 .مقدار
برنزی که مردم هدیه �آوردند دو هزار و چهارصد و بیس���ت و
پنج كیلو گرم ب���ود30 .و از �آن برای س���اختن پایهها ،ورودی
خیمٔه مقدّس خداوند ،قربانگاه ،شبکٔه برنزی و ظروف �آن 31و
میخهای خیمه و حیاط �آن استفاده شد.

39

تهیه لباس کاهنان
ّ

(خروج )14-1:28

با پشم ارغوانی ،بنفش و قرمز جامههای فاخری
برای كاهنانی كه باید �آنها را به هنگام خدمت در
مكان مقدّس میپوشیدند ،دوختند� .آنها جامههای كهانت را برای
هارون �آنچنان كه خداوند به موسی فرموده بود دوختند.
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2جامٔه مخصوص کاهنان را از کت���ان نفیس و نخهای طلا
و پش���م به رنگهای ارغوانی ،بنفش و قرمز ساختند3 .از طلا
رشتههای نازک ساختند و در پارچههای ارغوانی ،بنفش و قرمز
به ص���ورت ماهرانهای به کار بردن���د4 .برای جامٔه مخصوص
کاهنان سرشانههایی ساختند که از دو طرف شانه به هم وصل
میش���دند5 .کمربند جامٔه مخصوص کاهن���ان از جنس خود
خاصی برای دور کمر به هم���ان ترتیب از طلا
�آن با مه���ارت ّ
و پارچههای نفیس ارغوانی ،بنفش و قرمز و کتان نفیس بافته
شده که با جامٔه مخصوص کاهنان �آن جامه یک تکه بود ،و
�آن را هم طبق دستور خداوند به موسی ،ساختند7-6 .دو قطعه
سنگ عقیق را که بر �آنها نام طایفههای اسرائیل حکاکی شده
بودند ،بر دو قاب طلا نشانده مطابق فرمان خداوند به موسی
به دو سرشانه نصب کردند.
سینهپوش

(خروج )30-15:28

8سینهپوش را هم به طور ماهرانهای از همان مواد ساختند �9آن
را دولا به صورت مربّع بیس���ت و دو در بیست و دو سانتیمتر
دوختند10 .چهار ردیف از سنگهای قیمتی را در �آن نصب کردند.
سنگهای ردیف اول عقیق قرمز ،یاقوت زرد و لعل بود11 .ردیف
دوم دارای زم ّرد ،یاقوت و الماس بود12 .در ردیف سوم فیروزه،
عقیق سفید و یاقوت ارغوانی نصب کرده بودند13 .سنگهای
ردیف چهارم یاقوت کبود ،عقیق جگری و یشم بودند .سنگها
در یک قاب طلایی زربفت ،نصب شده بودند14 .تعداد سنگها
دوازده و بر هر کدام �آنها نام یكی از پسران یعقوب را حکاکی
کرده بودند تا نمایانگر دوازده طایفٔه اس���رائیل باشند15 .برای
سینهپوش زنجیرهایی از طلای خالص مانند ریسمان ساختند.
16دو طوق طلا و دو حلقٔه طلا هم س���اختند و دو حلقه را به
دو گوشٔه سینهپوش بستند17 .دو ریسمان طلا را به دو حلقٔه
انتهای دو بند س���ینهپوش وصل کردند18 .دو سر دیگر زنجیر
را به دو طوق بس���تند ،یعنی از جلو به دو سرش���انههای جامٔه
مخصوص کاهنان بسته شده بود19 .دو حلقٔه طلایی برای دو
گوشٔه پایین سینهپوش ساختند و در قسمت داخل �آن یعنی در
کنار جامٔه مخصوص کاهنان وصل کردند20 .دو حلقٔه طلایی
دیگر هم ساختند که �آنها در قسمت پایین سرشانهها در جلوی
جامٔه مخصوص کاهنان �آویزان بودند21 .و سینهپوش را به وسیلٔه
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حلقهها با نوار ارغوان���ی به حلقههای جامٔه مخصوص کاهنان
وصل کردند تا سینهپوش به صورت مطمئن به پیش بند وصل
شود و بالای کمربند قرار گیرد .همانطور که خداوند به موسی
امر فرموده بود.
سایر قسمتهای لباس کاهنان

(خروج )43 -31:28

22ردایی كه روی جامٔه مخصوص کاهنان قرار میگیرد را هم
خاصی از یک پارچٔه پشم ی ارغوانی ساختند23 .در وسط
با هنر ّ
�آن یک درز گذاشتند و حاشیهای به دور تا دور درز دوختند تا
مانع پاره شدن ردا شود24 .دور دامن ردا را با زنگولههایی به
شکل انار که از کتان نفیس و پش���م تابیدٔه ارغوانی ،بنفش و
قرمز درست شده بودند ،تزئین کردند25 .بین هر زنگولهیک
زنگ طلا خالص �آویزان کردند26 .هرگاه هارون برای خدمت
به معبد میرفت �آن ردا را میپوشید .همانطور که خداوند به
موسی امر فرموده بود.
27برای هارون و پسرانش نیز پیراهن28 ،دستار ،کلاه و زیرجامه
از کتان نفیس ساختند29 .همچنین ،کمربندی از کتان نفیس و
پشمهای ارغوانی ،بنفش و قرمز طبق دستور خداوند به موسی
ساختند30 .نیم تاجی هم از طلای خالص ساختند و این کلمات
را روی �آن حکاکی کردند« :وقف شدٔه خداوند31 ».این نیم
تاج را با یک نوار ارغوانی در جلوی دستار نصب نمودند.
تکمیل کار

(خروج )19-10:35

32به این ترتیب ،کار ساختن خیمٔه مقدّس خداوند طبق فرمانی
که خداوند به موسی داد تکمیل شد33 .و سپس کارهایی را که
تکمیل کرده بودند نزد موسی �آوردند که عبارت بودند از :خیمٔه
حضور خداوند ،لوازم �آن ،چنگکها ،تختهها ،پش���تبندها،
ستونها و پایههای �آنها34 ،پوششها از پوست قرمز رنگ شدٔه
قوچ و چرم ،پرده35 ،صندوق پیمان خداوند و میلههای حمل
و نقل �آن36 ،سرپوش ،میز و ظروف �آن و نان مقدّس تقدیمی
به خ���دا37 ،چراغدانی از طلایی خال���ص با چراغها ،تزئینات
و روغن چراغ38 ،قربانگاه طلایی ،روغن مسحُ ،بخور ،پردٔه
ورودی خیمه39 ،قربانگاه برنزی� ،آتش���دان و میلهها و لوازم و
حوض و پایههای �آن40 ،پردههای حیاط ،ستونها ،پایهها ،پردٔه
دروازٔه حیاط ،طنابها ،میخها و همٔه ظروفی که در خیمٔه حضور
خداوند به کار برده میشدند41 .و لباسهای نفیس برای خدمت
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در مکان مقدّس یعنی لباس کهانت برای هارون و پسرانش ،برای
خدمت کهانت42 .طبق امر خداوند به موسی ،مردم اسرائیل
همٔه کارها را تکمیل کردند43 .موس���ی تمام کارهایی را که
انجام داده بودند بازرسی کرد و همه را برکت داد ،زیرا همه
چیز مطابق دستوری بود که خداوند به موسی داده بود.

40

مقدس خداوند
برپا کردن و تقدیس خیمۀ ّ

خداوند به موسی فرمود«2 :در روز اول ماه اول،
خیمٔه مقدّس خداوند را برپا کن3 .صندوق پیمان
خداوند كه حاوی ده حكم است را در �آن بگذار و �آن را با پرده
بپوشان4 .میز را هم با ظروف �آن بیاور و در جای مخصوص
�آن قرار بده .همچنان چراغدان را بیاور و چراغهایش را روشن
کن5 .قربانگاه طلایی را برای ُبخور خوشبو در مقابل صندوق
پیمان بگ���ذار .پردٔه ورودی خیم���ه را �آویزان ک���ن6 .قربانگاه
قربانی س���وختنی را نزد دروازٔه خیمٔه حض���ور خداوند بگذار.
7حوض را بین خیمه و قربانگاه قرار بده و �آن را از �آب ُپر کن.
8حیاط گرداگرد خیمه را مرتب ک���ن و پردٔه دروازٔه حیاط را
�آویزان نما.
«9روغن مسح را بگیر و بر همٔه چیزهایی که در خیمه است
بپاش .اثاث و لوازم �آن را وقف خداوند کن تا پاک و مقدّس
شوند10 .بر قربانگاه ُبخو ِر خوشبو و ظروف �آن هم روغن مسح
را بپاش تا �آنها مقدّس باشند11 .سپس بر حوض و پایٔه �آن روغن
مسح را بپاش و �آن را وقف کن.
«12سپس هارون و پسرانش را نزد دروازٔه خیمٔه حضور خداوند
�آورده �آنها را غس���ل بده13 .لباس مقدّس را به تن هارون کن
و او را مسح نما تا برای وظیفٔه کهانت پاک و مقدّس شود.
14بعد پس���رانش را هم �آورده پیراهنهایشان را به �آنها بپوشان.
�15آنها را هم مسح کن همانطور که پدرشان را مسح کردی؛
تا بتوانند به عنوان کاهن مرا خدمت نمایند .مس���ح �آنها برای
همیشه بوده و به منزلٔه انتخاب دایمیایشان و نسلهای ایشان
به مقام کهانت خواهد بود».
16موسی همٔه �آنچه را که خداوند فرموده بود تماماً انجام داد.
17در روز اول ماه اول سال دوم که از مصر بیرون �آمدند ،خیمٔه
مقدّس خداوند برپا گردی���د18 .تختهها را بر پایهها قرار داد و
ستونهایش را نصب کرد19 .پوشش را به روی خیمه گسترانید
و پوشش دیگر را روی �آن انداخت .همانطورکه خداوند به
175

خروج 40

موسی دستور داده بود20 .دو لوحٔه سنگی را که احکام دهگانٔه
خداوند بر �آنها نوشته شده بودند در صندوق قرار داد .میلهها
را در حلقههای صندوق جا داد و س���رپوش را بالای صندوق
گذاش���ت21 .صندوق را به داخل خیمه �آورد و پرده را جلوی
�آن �آویزان نمود .همانطور که خداوند فرموده بود.
22سپس میز را در قسمت شمالی خیمه بیرون پرده گذاشت.
23و ن���ان مقدّس را روی میز به حض���ور خداوند تقدیم کرد.
همانطور که خداوند به موسی امر فرموده بود�24 .آنگاه چراغدان
را در خیم�ه�ٔ حضور خداوند �آورد و در مقابل میز در قس���مت
جنوب خیمه گذاشت25 .چراغها را در حضور خداوند روشن
نمود .چنانکه خداوند به موس���ی امر فرموده بود26 .قربانگاه
طلایی را در خیمٔه حضور خداوند ،مقابل پرده گذاشتُ 27 .بخور
خوش���بویی را بر روی �آن دود ک���رد .همانطور که خداوند به
موس���ی امر فرموده بود28 .پردٔه دروازٔه ورودی خیمه را �آویزان
کرد29 .قربانگاه قربانی سوختنی را جلوی دروازٔه خیمه گذاشت
و قربانی س���وختنی و هدیٔه غلا ّت را به حضور خداوند تقدیم
کرد .طبق دس���توری که خداوند به موسی داده بود30 .سپس
حوض را بین خیمٔه و قربانگاه قرار داد و �آن را برای شستوشو
از �آب ُپر کرد31 .موسی ،هارون و پسرانش دست و پای خود
را شس���تند32 .هرگاه �آنها به خیمه و یا نزد قربانگاه میرفتند
شستوشو میکردند .همانطور که خداوند به موسی امر فرموده
بود33 .بعد حیاط گرداگرد خیمه و قربانگاه را محصور کرد
و پردٔه دروازٔه ورودی را �آویزان نمود .به این ترتیب موسی تمام
کارها را به پایان رسانید.
مقدس
ابر در باالی خیمۀ ّ

(اعداد )23-15:9

�34آنگاه ابری خیمٔه حضور خداوند را پوشاند و جلال خداوند
خیمه را ُپر کرد35 .و موسی نتوانست به خیمٔه حضور خداوند
داخل ش���ود ،زیرا ابر بر �آن قرار گرفت���ه و جلال خداوند �آن را
ُپر س���اخته بود36 .هرگاه که ابر از بالای خیمه برمیخاست،
بنیاسرائیل به راه خود ادامه میدادند و �آن را تعقیب میکردند.
37اگر ابر حرکت نمیکرد ،مردم هم حرکت نمیکردند38 .در
تمامی دوران �آوارگی ،قوم در ط���ول روز ابر خداوند را بالای
خیمه ،و در طول ش���ب �آن را به صورت شعلٔه �آتش مشاهده
میکردند.
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کتاب الویان
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب الویان
معرفی کتاب
ّ

کتاب لاویان ،شرح مق ّررات پرس���تش و مراسم مذهبی قوم
کهن اسرائیل و دستوراتی برای کاهنانی که مسئول انجام مراسم
و قوانین بودند ،میباشد.
موضوع اصلی کتاب ،قدّوس ّیت خداست و اینکه قوم او در
عبادت و زندگی باید از چه روشهایی پیروی کنند تا رابطهشان
با او که «خدای قدّوس اسرائیل» است ،حفظ شود.
مشهورترین کلمات این کتاب در فصل  18:19میباشد که
عیسی �آن را دومین و بزرگترین حکم خواند« :همسایٔه خود را
مانند جان خود دوست بدار».
تقسیمبندی کتاب

قوانین هدایا و قربانیها 38:7 -1:1
دستگذاری هارون و پسرانش به مقام کهانت :10-1 :8
20
قوانین مربوط به آداب و رسوم پاکی و ناپاکی -1:11
33 :15
روز ک ّفاره 34 -1 :16
قوانین دربارۀ تقدس در زندگی و پرستش 34:27 -1:17

1

قربانی سوختنی

خداوند از خیمٔه مقدّس ،موسی را فراخوانده به او فرمود:
2به قوم اسرائیل بگو که وقتی کسی برای خداوند قربانی
میکند ،قربانی او باید گاو ،گوس���فند یا ُبز باشد3 .اگر برای
قربانی سوختنی ،گاو می�آورد� ،آن گاو باید نر و بیعیب باشد.
او باید قربانی را در برابر در ورودی خیمٔه مقدّس تقدیم کند ،تا
مورد قبول خداوند قرار گیرد4 .او باید دست خود را بر سر گاو
بگذارد تا قربانی او پذیرفته و گناهانش بخشیده شود�5 .آنگاه
وی گاو را در حض���ور خداوند ذبح کند و پس���ران هارون که
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کاهنان میباشند ،خون �آن را به چهار طرف قربانگاه که جلوی
در ورودی خیمٔه مقدّس است بپاشند�6 .آنگاه پوست قربانی را
ب َکند و �آن را تکهتکه کند7 .کاهنان ،یعنی پسران هارون ،هیزم
را بر قربانگاه بگذارند� ،آتش را روشن کنند8 ،و تکههای حیوان
را با سر و چربی �آن روی هیزم بگذارند9 .سپس �آن شخص دل
و روده و پاچههای حیوان را با �آب بشوید و کاهن تمام �آن را
در �آتش روی قربانگاه بسوزاند .این قربانی سوختنی که بر �آتش
تقدیم میشود مورد پسند خداوند قرار میگیرد.
10اگر گوسفند یا ُبز را قربانی کند� ،آن حیوان باید نر و بیعیب
باشد 11و �آن را در سمت شمال قربانگاه در حضور خداوند ذبح
کند .کاهنان ،یعنی پسران هارون ،خون �آن را به چهار طرف
قربانگاه بپاشند12 .سپس �آن شخص ،قربانی را تکهتکه کند تا
کاهن �آن تکهها را با سر و چربی �آن بر هیزم روی قربانگاه قرار
دهد�13 .آن شخص باید دل و روده و پاچٔه حیوان را با �آب بشوید
و کاهن همه را بالای قربانگاه بسوزاند .این قربانی سوختنی که
بر �آتش تقدیم میشود ،مورد پسند خداوند قرار میگیرد.
14اگر شخصی پرندهای را برای قربانی می�آورد� ،آن پرنده باید
یک قمری یا یک جوجه کبوتر باشد15 .کاهن �آن را به قربانگاه
بیاورد و س���رش را ب َکند و در قربانگاه بسوزاند .بعد خون �آن
را بر پهلوی قربانگاه بریزد16 .همچنین سنگدان و مواد داخل
�آن را بیرون بیاورد و به طرف شرق قربانگاه ،در خاکستردانی
بیندازد17 .بعد ،بالهای �آن را بگیرد و پرنده را از وس���ط پاره
کند ،ا ّما پرنده نباید دو تکه ش���ود� .آنگاه کاهن �آن را بر هیزم
بالای قربانگاه بسوزاند .این قربانی سوختنی که بر �آتش تقدیم
میشود مورد پسند خداوند قرار میگیرد.

2

هدیه غ ّ
الت

هرگاه کسی برای خداوند غلا ّت هدیه می�آورد ،ابتدا
باید �آن را به �آرد تبدیل کند ،روغن زیتون بر �آن بریزد و
کُندُر بر �آن بگذارد2 .همٔه �آن هدیه به کاهن داده شود .کاهن
یک مش���ت از �آن را با روغن و کُندُر که نمونٔه تمام �آن هدیه
است بر قربانگاه بس���وزاند .بوی این هدیه که بر �آتش تقدیم
میشود ،مورد پسند خداوند است3 .بق ّیٔه �آرد به پسران هارون
تعلّق میگیرد .این قس���مت نیز که به کاهنان داده میش���ود،
بسیار مقدّس است؛ زیرا از هدیهای گرفته شده که به خداوند
تقدیم شده است.
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4اگر هدیٔه �آردی در تنور پخته شده باشد ،باید از خمیر بدون
مایه و �آرد مرغوب ته ّیه و با روغن زیتون مخلوط شده باشد .از
نان فطیری که روی �آن با روغن زیتون چرب شده هم میتوان
به عنوان هدیه استفاده کرد.
5هرگاه هدیٔه �آردی بر ساج پخته شود ،باید از �آرد مرغوب،
بدون خمیرمایه و با روغن زیتون مخلوط ش���ده باشد�6 .آن را
باید تکهتکه کرد و بر �آن روغن ریخت تا به عنوان هدیٔه �آردی
تقدیم شود.
7اگر هدیٔه نان پخته شده در تابه باشد ،باید با �آرد و روغن
زیتون درست شده باش���د8 .هدایای �آردی باید به کاهن داده
ش���وند تا �آنها را به قربانگاه ببرد و به حض���ور خداوند تقدیم
کند9 .کاهن باید یک قس���مت از هدیه را به عنوان نمونه بر
قربانگاه بس���وزاند .بوی این هدیه که بر �آتش تقدیم میشود،
مورد پس���ند خداوند قرار میگیرد10 .باقیماندٔه هدیٔه �آردی به
هارون و پس���رانش تعلّق دارد .این قسمت نیز که به �آنها داده
میشود ،بسیار مقدّس است؛ زیرا قسمتی از هدیهای است که
به خداوند تقدیم شده است.
11همٔه هدایای غلا ّت که به خداوند تقدیم میشوند باید از
خمیر بدون مایه ته ّیه شده باشند .استفاده از خمیرمایه و عسل
برای هدیهای که به حضور خداوند تقدیم میشود ،جایز نیست.
12هدیٔه نوبر محصول را که ب���رای خداوند می�آورید ،نباید بر
قربانگاه بسوزانید13 .همٔه هدایای �آردی باید نمکدار باشند،
زیرا نمک ،یادگار پیمانی است که خداوند با شما بست( ،پس
به همٔه هدایای �آردی ،نمک بزنید14 ).هرگاه از نوبر محصول
خود برای خداوند هدیٔه �آردی تقدیم میکنید ،باید دانهها را از
خوشههای تازه جدا کنید� ،آنها را بکوبید و برشته کنید15 .بعد
بر �آن روغن زیتون بریزید و روی �آن ،کُندُر بگذارید16 .سپس
کاهن قس���متی از دانههای کوبیده شده را با روغن و کُندُر به
عنوان نمونه ،بر �آتش بسوزاند و به خداوند تقدیم کند.

3

قربانی سالمتی

هرگاه کسی بخواهد برای خداوند قربانی سلامتی تقدیم
کند ،میتواند از گاو نر یا ما ّدهای که سالم و بیعیب
باشد ،استفاده کند2 .دست خود را بر سر حیوان بگذارد و در
برابر در خیمٔه مقدّس �آن را قربانی کند و کاهنان ،یعنی پسران
هارون خون قربانی را به اطراف قربانگاه بپاشند 5-3سپس او
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چربی داخل شکم ،تمام چربی و رودهها ،قلوهها و چربی روی
�آنها و بهترین قسمت جگر را ،به عنوان قربانی سوختنی برای
خداوند جدا کند� .آنگاه کاهنان �آنها را برای خداوند ،بر هیزم
بالای قربانگاه بسوزانند .این قربانی که بر �آتش تقدیم میشود،
مورد پسند خداوند قرار میگیرد.
6اگر کسی گوس���فند یا ُبز را برای قربانی سلامتی می�آورد،
فرقی نمیکند که �آن حیوان نر است یا ماده ،ا ّما باید سالم و
بیعیب باشد7 .هرگاه قربانی گوسفند باشد�8 ،آن شخص باید
دست خود را بر سر قربانی بگذارد ،در برابر در خیمٔه مقدّس �آن
را ذبح کند و بعد کاهنان خون �آن را به چهار طرف قربانگاه
بپاشند9 .سپس او چربی ،تمام دنبه ،رودهها و چربی روی �آنها،
10قلوهها و چربی روی �آنها و بهترین قسمت جگر را به عنوان
قربانی سوختنی برای خداوند تقدیم کند�11 .آنگاه کاهن همٔه
�آنها را که اکنون به صورت یک خوراک در�آمدهاند ،به عنوان
هدیه برای خداوند بر قربانگاه بسوزاند.
12هرگاه کس���ی ُبزی را برای قربانی می�آورد13 ،دست خود
را بر س���ر حیوان بگذارد و �آن را در برابر دروازٔه خیمٔه مقدّس
ذبح کند .کاهنان خون قربانی را به گرداگرد قربانگاه بپاشند.
14سپس او همٔهچربی اعضای داخلی15 ،قلوهها و چربی روی
�آنها و بهترین قسمت جگر �آن را تقدیم کند16 .کاهن همٔه �آنها
را که اکنون به صورت یک خوراک در�آمدهاند ،به عنوان هدیه
به خداوند بر �آتش قربانگاه بسوزاند .تمام چربی �آن حیوان به
خداوند تعلّق دارد17 .هیچ اسرائیلی هرگز نباید خون بخورد،
همچنین باید از خوردن چربی قربان���ی پرهیز کند .این قانونی
ابدی است که تمام اسرائیلیها در هر جا که زندگی کنند باید
�آن را نگاه دارند.

4

قربانی گناه ناخواسته

خداوند به موس���ی فرمود2 :به قوم اس���رائیل بگو که
هرگاه کس���ی ناخواس���ته گناه کند و یکی از احکام
خداوند را که به �آنها داده اس���ت بجا نی���اورد ،باید طبق این
مق ّررات عمل کند:
3اگ���ر از کاهن اعظم گناهی س���ر بزند ،هم�ه�ٔ قوم گناهکار
محسوب میش���وند .پس او باید برای ک ّفارٔه گناه خود ،یک
گوسالٔه نر را که سالم و بیعیب باشد به خداوند تقدیم کند.
4گوساله را در برابر دروازٔه خیمٔه مقدّس بیاورد ،دست خود را
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بر سر �آن بگذارد و در حضور خداوند �آن را ذبح کند�5 .آنگاه
کاهن اعظم خ���ون قربانی را به خیمٔه مقدّس بب���رد6 ،در �آنجا
انگشت خود را در خون فرو برد و �آن را هفت بار در برابر پردٔه
جایگاه مقدّس بپاشد7 .بعد در حضور خداوند کمی از �آن خون
را بر چهار شاخ قربانگاه ُبخور ،که در داخل خیمٔه مقدّس است
بمالد .بق ّیٔه خون را در پای قربانگاه قربانی سوختنی که نزدیک
در ورودی خیمٔه مقدّس است ،بریزد8 .بعد کاهن تمام چربی
قربانی گناه و چربی اعضای داخلی9 ،قلوهها و چربی روی �آنها و
بهترین قسمت جگر �آن را جدا کند 10و همه را بر قربانگاه قربانی
سوختنی ،مثل چربی گاو قربانی سلامتی ،بسوزاند12-11 .ا ّما
باید پوست ،گوشت ،کلّه ،پاچه ،اعضای داخلی ،دل ،روده
و سرگین قربانی را به یک محل پاک ،در بیرون اردوگاه ،جایی
که خاکستر را میاندازند ،ببرد و روی هیزم بسوزاند.
13هرگاه تمام قوم اسرائیل نا�آگاهانه مرتکب گناه شوند و یکی
از احکام خداوند را بجا نیاورند ،با وجودی که خطا عمدی
نباشد ،گناهکار محسوب میشوند14 .وقتی گناه ایشان �آشکار
گردد� ،آنها باید گوسالٔه نری را به عنوان قربانی گناه به خیمٔه
مقدّس بیاورند15 .رهبران قوم به حضور خداوند دستهای خود
را بر سر گوساله بگذارند و در �آنجا سرش را ببرند16 .بعد کاهن
اعظم خون گوساله را به خیمٔه مقدّس بیاورد 17و انگشت خود
را در خ���ون فرو برد و �آن را هفت ب���ار در جلوی پرده مقدّس
بپاشد18 .سپس کمی از خون را بر چهار شاخ قربانگاه ُبخور
که در داخل خیمٔه مقدّس اس���ت ،بمالد و باقیماندٔه خون را
نزدیک در ورودی خیمٔه مقدّس بپاش���د19 .سپس تمام چربی
�آن را بگی���رد و بر قربانگاه بس���وزاند20 .کاهن همان کاری را
که با گوس���الٔه قربانی گناه کرد ،با این گوساله هم بکند .به
این ترتیب تاوان گناهان قوم داده میش���ود و همگی بخشیده
میشوند21 .بعد گوسالٔه قربانی شده را به بیرون اردوگاه ببرد،
�آن را مثل گوس���الٔه اول بس���وزاند .با این قربانی ،تمام قوم از
گناه پاک میشوند.
22هرگاه یکی از حاکمان نا�آگاهانه مرتکب گناه شود و یکی
از احکام خداوند را زیر پا گذارد ،گناهکار محسوب میگردد.
23هنگامیکه از گناه خود �آگاه شود ،یک ُبز نر را که سالم و
بیعیب باش���د برای قربانی بیاورد24 .دست خود را بر سر ُبز
بگذارد و در قسمت شمالی قربانگاه در جایی که قربانی سوختنی
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را ذبح میکنند ،س���رش را ببرد .این قربانیای است که گناه
را برمیدارد25 .بعد کاهن کمی از خون حیوان را با انگشت
خود بر چهار شاخ قربانگاه قربانی سوختنی بمالد و باقیماندٔه
خون را در پای قربانگاه بریزد26 .تمام چربی �آن را ،مثل چربی
قربانی سلامتی بر قربانگاه بسوزاند .به این ترتیب کاهن تاوان
گناه او را میدهد و گناه �آن حاکم بخشیده میشود.
27هرگاه یکی از مردم عادی نا�آگاهانه گناه کند و از یکی از
مقصر شمرده میشود28 .وقتی
احکام خداوند سرپیچی نمایدّ ،
به گناه خود پی ببرد ،یک ُبز ماده را که سالم و بیعیب باشد،
برای تاوان گناه خود بیاورد�29 .آنگاه دست خود را بر سر قربانی
بگذارد و در قسمت شمالی قربانگاه جایی که قربانی سوختنی
را میکُش���ند ،ذبح کند3۰ .کاهن کمی از خون حیوان را با
انگش���ت خود به چهار شاخ قربانگاه قربانی سوختنی بمالد و
باقیماندٔه خون را در پای قربانگاه بریزد31 .کاهن تمام چربی �آن
را مثل چربی قربانی سلامتی جدا کند و بر سر قربانگاه بسوزاند
و بوی �آن مورد پسند خداوند قرار میگیرد .به این ترتیب کاهن
تاوان گناه �آن شخص را میدهد و او از گناه پاک میشود.
32هرگاه �آن شخص بخواهد ب ّرهای را برای گناه قربانی کند،
یک ب ّرٔه ما ّده را که س���الم و بیعیب باش���د بی���اورد�33 .آنگاه
دست خود را بر سر حیوان بگذارد و �آن را در قسمت شمالی
قربانگاه در جایی که قربانی سوختنی را میکشند ،ذبح کند.
34بعد کاهن کمی از خون حیوان را با انگشت خود به چهار
ش���اخ قربانگاه قربانی س���وختنی بمالد و باقیماندٔه خون را در
پای قربانگاه بریزد35 .سپس تمام چربی �آن را ،مثل چربی ب ّرٔه
قربانی سلامتی جدا کند ،و کاهن �آن را همراه قربانیهایی که
بر �آتش برای خداوند تقدیم میگرداند ،بر قربانگاه بس���وزاند.
به این ترتیب کاهن قربانی گناه او را به خدا تقدیم میکند و
او بخشیده خواهد شد.

5

موارد قربانی گناه

اگر کسی از گناه کس دیگری اطّلاع داشته باشد و از
�آنچه که دیده و یا �آگاه شده است ،در دادگاه شهادت
ندهد ،گناهکار شمرده میشود.
2اگر کسی ندانسته به لاش���ٔه یک حیوان مرده ،که نظر به
حکم شریعت ناپاک محسوب میشود ،دست بزند و بعد متو ّجه
گردد که اشتباه کرده است ،خطاکار میباشد.
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3اگر کسی ندانسته نجاست انسان را لمس کند ،هنگامیکه
متوجه اشتباه خود گردد ،گناهکار محسوب میشود.
ّ
4اگر کسی نسنجیده برای انجام کار خوب یا بد خود سوگند
متوجه اشتباه خود شود ،گناهکار است.
یاد کند و بعد ّ
5اگر کسی در یکی از این موارد خطاکار باشد ،باید به گناه
خود اعتراف کند 6و برای ک ّفارٔه گناه خود ،یک گوسفند یا
ُبز ماده را برای قربانی به حضور خداوند بیاورد و کاهن �آن را
برایش قربانی کند.
7اگر تنگدستی نتواند گوسفند یا ُبزی را ته ّیه کند ،به جای
�آن میتواند دو قمری یا دو جوجه کبوتر بیاورد یکی را جهت
قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی�8 .آنها را به کاهن
بدهد و او اول پرندهای را که برای قربانی گناه �آورده است بگیرد
و بدون کنده شدن سر ،گردنش را بشکند9 .بعد کمی از خون
قربانی گناه را بر کنار قربانگاه بپاشد و بق ّیه را در پای قربانگاه
بریزد .این قربانی برای ک ّفاره گناه است10 .سپس پرنده دوم را
طبق مق ّررات شریعت ،به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کند .به
این ترتیب ،کاهن ک ّفاره گناهی را که �آن شخص مرتکب شده
است ،میپردازد و �آن شخص از گناه پاک میشود.
11اگر باز هم قدرت خرید دو قمری یا دو کبوتر را نداش���ته
باشد ،میتواند یک کیلو �آرد مرغوب جهت قربانی گناه بیاورد،
ا ّما نبای���د �آن را با روغن زیتون مخلوط کند و ی���ا کُندُر بر �آن
بگذارد ،زیرا این ،قربانی گناه میباشد12 .بعد �آرد را به کاهن
بدهد و او یک مش���ت �آرد را به عنوان یادبود بردارد ،و برای
خداوند بر روی قربانگاه بسوزاند .این قربانی گناه است13 .به
این ترتیب ،کاهن ک ّفارٔه گن���اه او را در هر کدام از این موارد
میپردازد و گناه �آن شخص بخشیده میشود .باقیماندٔه این �آرد
درست مانند قربانی غلا ّت ،به کاهن تعلّق دارد.
قربانی جبران خطا

14خداوند به موسی فرمود15 :اگر شخصی ناخواسته در ادای
نذری که در نظر خداوند مقدّس است ،کوتاهی کرده باشد ،او
باید قوچ یا ُبزی را که سالم و بیعیب باشد ،به عنوان قربانی
جبران خطا برای خداوند بی���اورد .قیمت �آن قوچ باید مطابق
نرخ رسمی تعیین شده باشد16 .او به علاؤه پرداخت نذر باید
بیست درصد به �آن بیافزاید و به کاهن بدهد .کاهن با �آن قربانی
تاوان خطای او را داده و او از گناه پاک میشود.
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17هرگاه ش���خصی ناخواس���ته از بجا �آوردن یکی از احکام
خداوند غفلت ورزد ،مجرم میباشد و باید جرم �آن را بپردازد.
18به عنوان قربانی جبران خطا او باید یک قوچ یا ُبز س���الم و
بیعیب ،که قیمت �آن به نرخ رسمی تعیین شده باشد بیاورد.
کاهن �آن قربانی را به عنوان ک ّفارٔه گناه ناخواستٔه او تقدیم کند و
او بخشیده خواهد شد19 .این ،قربانی جبران خطاست ،بهخاطر
گناهی که او علیه خداوند مرتکب شده است.
خداوند این دستورات را به موسی داد2 :هرگاه شخصی
در مقابل خداوند مرتکب گناهی شود و از پس دادن
چیزی که نزد او گرو گذاشته شده خودداری کند ،یا در امانت
خیانت نماید ،یا دزدی کند ،یا مال همسایه را بزور بگیرد 3و
یا چیزی را که یافته اس���ت ،پنهان کند و قسم بخورد که نزد
او نیست5-4 ،وقتیکه گناه او ثابت شود ،باید چیزی را که
دزدیده به علاؤه بیس���ت درصد قیمت اصل مال ،بازگرداند.
6برای اینکه خطای او جبران گردد ،یک قوچ یا ُبز را که سالم
و بیعیب و قیمت �آن مطابق نرخ رس���میباشد ،برای کاهن
ببرد تا به حضور خداوند قربانی کند و خطایش بخشیده خواهد
شد7 .کاهن با این قربانی در حضور خداوند ،گناه او را ک ّفاره
میکند و بخشیده خواهد شد.

6

مقررات قربانی سوختنی
ّ

8خداوند به موس���ی فرمود«9 :به هارون و پسرانش بگو که
مق ّررات قربانی سوختنی به این قرار میباشند :قربانی سوختنی
باید تمام شب بر قربانگاه بماند و �آتش هم روشن باشد10 .بعد
کاهن لباس زیر و ردای کتانی سفید بپوشد و خاکستر قربانی
س���وختنی را جمع کند و در پهلوی قربانگاه بگذارد11 .سپس
لباس خود را عوض کند و خاکستر را بیرون اردوگاه ببرد و در
یکجای پاک بریزد�12 .آتش بالای قربانگاه ،همیشه افروخته
باش���د و هیچگاه خاموش نش���ود و کاهن هر صبح ،هیزم تازه
بر �آن بگذارد و قربانی سوختنی را بالای �آن قرار دهد و چربی
قربانی سلامتی را بر �آن بسوزانند�13 .آتش بالای قربانگاه باید
همیشه روشن بماند و خاموش نشود.
مقررات هدیۀ آردی
ّ

«14مق ّررات هدیٔه �آردی به این ترتیب اجرا میشوند :پسران
هارون وقتی هدیٔه �آردی را به حضور خداوند تقدیم میکنند،
باید روبهروی قربانگاه بایستند15 .بعد یک مشت از �آرد مرغوب
185

الویان 6

و �آمیخته با روغن و کُندُری که بالای �آن است را به عنوان نمونه
بر قربانگاه بس���وزاند .بوی این هدیه مورد پسند خداوند قرار
میگیرد17-16 .باقیماندٔه �آن به کاهنان تعلّق دارد تا از �آن برای
خوراک خود استفاده کنند و باید بدون خمیرمایه ُپخته شود و
در یکجای پاک ،یعنی در صحن خیمٔه مقدّس خورده شود.
این قسمت هدیٔه �آردی را که بر �آتش تقدیم میشود ،خداوند
به کاهنان داده اس���ت و مثل قربانی گناه و قربانی جبران خطا
مقدّس میباشد18 .فرزندان ذکور هارون نسل به نسل میتوانند
از این قسمت قربانی بخورند ،ا ّما اگر کس دیگری به �آن قربانی
دست بزند ،قدّوس ّیت �آن به او �آسیب خواهد رسانید».
19خدا همچنین به موس���ی فرم���ود«20 :هارون و هر کدام از
پسرانش در روزی که به مقام کهانت تقدیس میشوند ،باید یک
کیلو �آرد (به اندازٔه هدیٔه �آردی روزانه) به حضور خداوند بیاورند.
نصف �آن را در صبح و نصف دیگر �آن را در وقت شام تقدیم
کنند�21 .آرد باید با روغن مخلوط ،و بر ساج پخته شود ،بعد
�آن را تکهتکه کنند و به عنوان قربانی �آردی به حضور خداوند
تقدیم گردد .بوی این قربانی خداوند را خشنود میکند22 .هر
کدام از پس���ران هارون در روزی که به عنوان کاهن انتخاب
میش���ود ،همین هدیه را باید به حضور خداوند تقدیم کند و
این ،یک فریضٔه ابدی برای �آنها میباشد23 .همٔه هدایای �آردی
باید کاملا ً بسوزند و خورده نشوند».
قربانی گناه

24خداوند به موسی فرمود«25 :پسران هارون باید این مق ّررات
را در مورد قربانی گناه رعایت کنند :در قسمت شمال قربانگاه
جایی که قربانی س���وختنی تقدیم میش���ود قربان���ی گناه را در
حضور خداوند ذبح کنند .این قربانی ،بس���یار مقدّس است.
26کاهنی که حیوان را قربانی میکند ،گوشت �آن را در صحن
خیمٔه مقدّس ،که مکانی مقدّس است ،بخورد27 .هرکس و
هر چیزی که به گوشت �آن قربانی دست بزند ،قدّوس ّیت �آن به
او �آسیب خواهد رسانید و اگر لباس کسی با خون قربانی �آلوده
شود ،باید �آن را در مکانی مقدّس بشوید28 .ظرف ِگلی را که
گوشت قربانی در �آن پخته میشود باید بشکنند ،ا ّما اگر گوشت
قربانی در یک ظرف فلزی پخته شود ،باید �آن ظرف را پاک
کنند و با �آب بش���ویند29 .تمام پسران کاهنان میتوانند از �آن
قربانی بخورند .این قربانی بسیار مقدّس است30 .ا ّما گوشت
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قربانی گناه که خون �آن برای ک ّفارٔه گناه به خیمٔه مقدّس �آورده
میشود ،خورده نشود ،بلکه تمام �آن را در �آتش بسوزانند.

7

قوانین پرداخت قربانی جبران خطا

«قوانین پرداخت قربانی جبران خطا ،که قربانی بسیار
مقدّسی اس���ت ،از این قرار میباش���د2 :در �آن جایی
که مراسم قربانی سوختنی را انجام میدهند ،باید قربانی تاوان
جرم ذبح شود و خون �آن بر چهار طرف قربانگاه پاشیده شود.
4-3بعد تمام چربی �آن را ب���ا دنبه ،چربی روی اجزای داخل
شکم ،قلوهها و چربی روی �آنها و بهترین قسمت جگر را جدا
کند و بر قربانگاه قرار بدهد5 .س���پس کاهن همه را به عنوان
قربانی جب���ران خطا برای خداوند بر روی قربانگاه بس���وزاند.
6هریک از مردان خانوادٔه کاهنان میتواند گوشت این قربانی
را بخورد .این قربانی بسیار مقدّس است.
«7مق��� ّررات قربانی گناه و قربانی جبران خطا جرم یکس���ان
میباشد .گوشت قربانی حق کاهنی است که �آن را میگذراند.
8همچنین پوست قربانی سوختنی به کاهنی که م�أمور گذراندن
�آن است تعلّق میگیرد 9همٔه قربانیهای �آردی که در تنور ،تابه
و یا بر ساج پخته میشوند ،متعلّق به کاهنی است که �آنها را
میگذراند10 .و هر قربانی �آردی ،خواه روغنی باشد خواه خشک،
باید بین پسران هارون به طور مساوی تقسیم شود.
مقررات قربانی سالمتی
ّ

«11مق ّررات قربانی سلامتی که برای خداوند تقدیم میشود به
این ترتیب میباشند12 :اگر کسی بخواهد قربانی شکرگزاری
ب���ه خداوند تقدیم کند ،او میباید به همراه حیوانی که برای
قربانی م���ی�آورد ،هدیهای از نان ب���دون خمیرمایه نیز بیاورد،
یعن���ی قرصهایی از �آرد مخلوط با روغ���ن زیتون و کلوچهای
که بر �آن روغن زیتون مالیده ش���ده باشد و کیکهایی که از
�آرد و روغن زیتون ته ّیه ش���ده باش���د13 .در ضمن باید با این
قربانی ،نانهایی که با خمیرمایه پخته ش���ده باش���ند نیز تقدیم
گ���ردد14 .و از هر قس���م نان یک قس���مت را به عنوان هدیٔه
مخصوص برای خداوند تقدیم کند .این قس���مت به کاهنی
تعلّق میگیرد که خون حیوان قربانی شده را بر روی قربانگاه
میپاشد15 .گوشت حیوان قربانی سلامتی باید در همان روزی
که برای شکرگزاری تقدیم میگردد ،خورده شود و تا صبح
روز بع���د باق���ی نمان���د.
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«16هرگاه قربانی دلخواه و یا نذری باش���د ،گوشت �آن باید
در همان روزی که �آن را تقدیم میکند ،خورده شود ،ولی اگر
چیزی از قربانی باقی بماند روز دیگر �آن را بخورند17 .ا ّما اگر
چیزی از �آن ،تا روز س���وم باقی بماند ،باید در �آتش س���وزانده
شود18 .هرگاه گوشت قربانی در روز سوم خورده شود ،خداوند
�آن قربانی را نمیپذیرد و به حساب نمی�آورد ،زیرا گوشت �آن
مکروه شده است و هرکسی که �آن را بخورد ،خطاکار محسوب
میشود19 .گوش���تی را که با یک چیز ناپاک تماس میگیرد،
نباید خورد و باید �آن را در �آتش بسوزانند.
«گوشت قربانی را تنها کسانیکه پاک هستند میتوانند بخورند.
20ا ّما هرگاه کسیکه پاک نباشد از گوشت قربانی سلامتی که
برای خداوند تقدیم میشود بخورد ،باید از بین قوم خدا طرد
گردد21 .همچنین اگر کس���ی به یک چیز ناپاک دست بزند
خواه نجاست انسان باشد یا حیوان ،یا هر چیز دیگر -و �آنگاهگوشت قربانی سلامتی را که برای خداوند تقدیم شده است
بخورد� ،آن شخص باید از بین قوم خدا طرد گردد».
22خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل
بدهد«23 :ش���ما نباید چربی گاو ،گوس���فند یا ُبز را بخورید.
24چربی حیوان ُمرده و یا حیوانی که توسط یک جانور وحشی
دریده شده باشد ،هرگز خورده نشود ،بلکه از �آن چربی برای
کار دیگری استفاده ش���ود25 .چربی حیوانی که بر �آتش برای
خداوند تقدیم شده باشد ،نباید خورده شود و هرکسی که �آن
را بخورد از بین قوم خداوند طرد گردد26 .همچنین شما هرگز
خون نخورید ،چه خون پرنده باشد چه چهارپا27 .هرکس که
خون بخورد باید از بین قوم خدا طرد شود».
28خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل
بدهد«29 :کسیکه میخواهد قربانی سلامتی بدهد ،باید یک
قسمت �آن را به عنوان هدیٔه مخصوص برای خداوند بیاورد.
30و با دس���ت خود �آن قربانی را ب���ر �آتش برای خداوند تقدیم
کند و چربی و س���ینٔه �آن را به حضور خداون���د تکان بدهد.
31بعد کاهن چربی را بر قربانگاه بس���وزاند ،ا ّما س���ینه ،سهم
کاهنان میباشد33-32 .ران راست قربانی باید به عنوان سهمیه
مخصوص به کاهنی که خون و چربی قربانی سلامتی را تقدیم
میکند ،داده شود34 .زیرا خداوند سینه و ران قربانی سلامتی
را از قوم اس���رائیل گرفته �آنها را به عنوان سهمیٔه مخصوص به
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کاهنان داده است ،بنابراین قوم اسرائیل باید �آنها را همیشه به
کاهنان بدهند35 .وقتیکه هارون و پسرانش از جانب خداوند به
خدمت کهانت منصوب میشوند این قسمت از قربانیهایی که
بر �آتش برای خداوند تقدیم شده ،به �آنها تعلّق خواهد گرفت.
36در روزی که �آنها برای این خدمت کهانت انتخاب شدند،
خداوند به قوم اسرائیل فرمان داد تا این قسمت از قربانی همیشه
به کاهنان تعلّق بگیرد».
37اینها مق ّرراتی هستند که باید در مورد قربانیهای سوختنی،
غلا ّت ،پرداخت قربانی جبران خطا ،تقدیس و سلامتی رعایت
شوند 38که خداوند بر کوه سینا ،در بیابان به موسی داد تا قوم
اسرائیل طبق �آن مق ّررات ،قربانیهای خود را تقدیم کنند.

8

دستگذاری هارون و پسرانش

(خروج )37-1:29

خداوند به موسی فرمود«2 :هارون و پسرانش را با لباس
مخصوص کهانت ،روغن تدهین ،گوسالٔه قربانی گناه،
دو قوچ و یک سبد نان بدون خمیرمایه ،جلوی در ورودی خیمٔه
مقدّس بیاور3 ،و تمام قوم اسرائیل را هم در �آنجا جمع کن».
4موس���ی طبق دستور خداوند رفتار نمود و وقتیکه همٔه قوم
اسرائیل جمع شدند5 ،موسی به �آنها گفت« :کاری را که حالا
میخواهم بکنم مطابق فرمان خداوند است».
6پس موسی ،هارون و پسرانش را �آورد و �آنها را با �آب غسل
داد 7و پیراهن و ردا را به تن هارون کرد و کمربند را به کمرش
بست .بعد جامٔه مخصوص کاهنان را به وی داد که روی لباس
خاصی بافته شده بود به
خود بپوشد و کمربندی را که با مهارت ّ
دور کمرش ببندد8 .بعد سینهپوش را بر او بست و اوریم و تُمیم
را در �آن گذاشت9 .سپس طبق فرمان خداوند دستار را به سر
هارون بست و بر جلوی دستار ،نیم تاجی از طلا قرار داد.
�10آنگاه موسی ،روغن مسح را بر خیمٔه مقدّس و همٔه چیزهایی
که در �آن بود پاشید و تقدیس کرد11 .بعد قدری از �آن روغن را
هفت مرتبه به قربانگاه و تمام ظروف �آن ،حوضچه و پایهاش
پاشید و �آنها را هم وقف نمود12 .قدری از روغن تدهین را بر
سر هارون ریخت و او را برای وظیفٔه کهانت مسح و تقدیس
کرد13 .بعد موس���ی ،طبق امر خداوند ،پسران هارون را �آورد
و پیراهن را به �آنها پوشاند ،کمربند را به کمر ایشان بست و
کلاه را بر سر �آنها گذاشت.
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�14آنگاه موس���ی ،گاو قربانی گناه را �آورد .هارون و پسرانش
دستهای خود را بر سر �آن گذاشتند15 .بعد موسی ،سر گاو را
برید و کمی از خون �آن را با انگشت خود بر چهار شاخ قربانگاه
مالید و باقیماندٔه خون را در پای قربانگاه ریخت و �آن را وقف
نمود و برایش ک ّفاره کرد16 .سپس موسی تمام چربی داخل شکم،
بهترین قسمت جگر و قلوهها را با چربی روی �آنها بر روی قربانگاه
سوزاند17 .ا ّما بق ّیٔه گاو را با پوست ،گوشت و رودههای �آن به
بیرون اردوگاه برد و طبق دستور خداوند ،همه را سوزاند.
18بعد موسی ،قوچ قربانی سوختنی را �آورد و هارون و پسرانش
دستهای خود را بر س���ر �آن گذاش���تند19 .و موسی �آن را ذبح
کرد و خون �آن را به دور تا دور قربانگاه پاشید20 .وقتی قوچ
را قطعهقطعه کرد �آنها را با کلّه و چربی قوچ سوزاند21 .سپس
اجزای داخلی حیوان را و پاچههای �آن را با �آب شست ،همه
را بر قربانگاه سوزاند و همانطور که خداوند فرموده بود� ،آن را
به عنوان قربانی سوختنی بر �آتش تقدیم کرد و بوی این قربانی
مورد پسند خداوند بود.
�22آنگاه یک قوچ دیگ���ر را به منظور تقدیس کاهنان �آورد و
هارون و پسرانش دستهای خود را بر سر �آن گذاشتند23 .موسی
�آن را ذب���ح کرد و قدری از خون �آن را بر نرمٔه گوش راس���ت
و ش���صت دست راست و شصت پای راس���ت هارون مالید.
24بعد پسران هارون را �آورد کمی از خون قوچ را بر نرمٔه گوش
راست ،شصت دست راست و شصت پای راست پسران هارون
مالید و بق ّیٔه خون را بر چهار طرف قربانگاه ریخت�25 .آنگاه
چربی ،دنبه ،تمام چربی اجزای داخلی ،بهترین قسمت جگر،
قلوهها با چربی روی �آنها و ران �آن را گرفت�26 .آنگاه از سبد
نانهای بدون خمیرمایه که به خداوند تقدیم ش���ده بود ،یک
قرص ن���ان روغنی و یک نان نازک برداش���ت و �آنها را بر ران
راست گذاش���ت27 .س���پس همٔه �آنها را بر دستهای هارون و
پسرانش گذاشت تا به عنوان هدیٔه مخصوص ،تکان دهند و
برای خداوند تقدیم کنند�28 .آنگاه موسی همه را از دست �آنها
گرفت و بر قربانگاه سوزاند و به عنوان قربانی انتصاب روحانی
بر قربانگاه س���وزاند که بوی �آن برای خداوند خوش���ایند بود.
29بعد موسی ،سینٔه قوچ را گرفت و به عنوان هدیٔه مخصوص
ِ
قسمت
به حضور خداوند تکان داد .مطابق فرمان خدا ،این
قربانی سهم موسی بود.
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�30آنگاه موس���ی ،مقداری از روغن مسح با کمی از خونی
را ک���ه بر قربانگاه ب���ود به هارون و لباس او و لباس پس���رانش
پاشید .به این ترتیب موسی ،هارون و پسرانش و لباسهایشان
را تقدیس کرد.
31موسی به هارون و پسرانش گفت« :همانطور که خداوند
ِ
ورودی خیمٔه مقدّس بپزید
فرموده ،گوش���ت را در براب���ر د ِر
و همانجا با نانی که در س���بد است ،بخورید32 .باقیماندٔه
گوش���ت و نان را در �آتش بس���وزانید33 .تا روزی که مدّت
تقدیس شما به سر نرسد ،نباید از ورودی خیمٔه مقدّس خارج
شوید که این مدّت هفت روز میباشد34 .ما امروز دستورات
خداوند را بجا �آوردیم تا گناهان ش���ما پاک ش���وند35 .شما
باید هفت ش���بانهروز در کنار دروازٔه خیم�ه�ٔ مقدّس بمانید و
وظایفی را که خداوند به عهدٔه ش���ما گذاشته ،انجام دهید.
وگرن���ه خواهید ُمرد ،این دس���تور خداوند اس���ت36 ».پس،
هارون و پس���رانش هر �آنچه خداوند توسط موسی امر فرموده
ب���ود ،انج���ام دادند.

9

هدیۀ قربانی هارون

در روز هشتم ،یک روز پس از به انجام رسیدن مراسم
انتصاب روحانی ،موس���ی ،هارون و پسرانش را همراه
با رهبران قوم اس���رائیل جمع کرد 2و ب���ه هارون گفت« :یک
گوساله و یک قوچ را که س���الم و بیعیب باشند ،بگیر و به
حضور خداوند تقدیم نما .گوساله را برای قربانی گناه و قوچ
را برای قربانی سوختنی ذبح کن3 ،و به قوم اسرائیل بگو :یک
ُبز نر را برای قربانی گناه و یک گوساله و یک ب ّره را که هر دو
یک ساله ،بیعیب و سالم باش���ند ،به عنوان قربانی سوختنی
بیاورند4 .همچنین �آنها باید یک گاو و یک قوچ را برای قربانی
سلامتی با مقداری �آرد که با روغن زیتون مخلوط شده باشد،
به عنوان هدیٔه �آردی بیاورند و به حضور خداوند تقدیم نمایند،
زیرا امروز خداوند بر �آنان ظاهر خواهد شد».
�5آنها تمام چیزهایی را که موسی دستور داده بود ،نزد خیمٔه
مقدّس �آوردند و تمام قوم اسرائیل برای پرستش خداوند در �آنجا
جمع شدند6 .موسی به �آنها گفت« :خداوند به شما تمام این
دستورات را داده است که اوامر او را بجا �آورید ،تا نور حضور او
بر شما پرتو افکند7 ».سپس موسی به هارون گفت« :به قربانگاه
برو و قربانیهای گناه و سوختنی را تقدیم کن ،تا گناهان تو و
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مردم پاک شوند ،این قربانیها را همانطور که خداوند گفته
است تقدیم کن تا گناهان مردم پاک شوند».
8پس ه���ارون نزدیک قربانگاه رفت و گوس���الٔه قربانی گناه
خود را ذبح کرد9 .پس���رانش خون قربان���ی را برای او �آوردند
و او انگش���ت خود را در �آن فرو برد و به چهار شاخ قربانگاه
مالید و باقیماندٔه خون را در پای قربان���گاه ریخت10 .چربی،
قلوهها و بهترین قسمت جگر را طبق فرمان خداوند به موسی،
بر قربانگاه سوزانید11 .ا ّما گوشت و پوست قربانی را در بیرون
اردوگاه در �آتش سوزاند.
12بعد از �آن ،هارون ،قربانی سوختنی را گذرانید و پسرانش
خون قربانی را نزد او بردند و او �آن را به چهار طرف قربانگاه
پاشید13 .سپس کلّه و دیگر اجزای حیوان را برای هارون �آوردند
و او همه را در بالای قربانگاه سوزاند14 .اجزای داخلی حیوان
را با پاچههای �آن شست و در قربانگاه سوزاند.
15بعد هدایای مردم را نزد ه���ارون بردند .او ُبز قربانی گناه
مردم را گذرانی���ده ،مثل قربانی گناه خود ،ب���رای ک ّفارٔه گناه
مردم تقدیم نمود16 .و طبق مق ّررات ،قربانی س���وختنی �آنها را
به حضور خداوند تقدیم کرد17 .بعد هدیٔه �آرد را �آورد و یک
مشت از �آن را گرفت و بر قربانگاه سوزاند( .این کار را علاوه
بر قربانی س���وختنی روزانه انجام داد18 ).سپس هارون ،گاو و
قوچ را به عنوان قربانی سلامتی قوم گذرانید و پسرانش خون
قربانی را برای او بردند و او �آن را در چهار طرف قربانگاه پاشید.
19بعد چربی ،دنبه ،چربی روی اجزای داخلی ،قلوهها و بهترین
قسمت جگر گاو و قوچ را 20بر سینٔه حیوان قرار داده ،نزدیک
قربانگاه برد و تمام چربی را بر قربانگاه سوزاند21 .ا ّما سینه و
ران راست را ،طبق دستور موسی ،به عنوان هدیٔه مخصوص
در حضور خداوند تکان داد.
22بعد از پایان مراس���م ،هارون دس���تهای خود را به طرف
قوم اس���رائیل دراز کرده� ،آنها را برکت داد و از قربانگاه پایین
�آمد23 .س���پس موسی و هارون به خیمٔه مقدّس داخل شدند.
هنگامیکه از �آنجا بیرون �آمدند ،مردم را برکت دادند و جلال
خداوند بر تمام مردم ظاهر گردید�24 .آنگاه �آتش���ی از حضور
خداوند برخاست ،چربی و قربانی سوختنی را که بر قربانگاه
قرار داشت ،بلعید .چون قوم �آن صحنه را دیدند ،با فریاد به
روی زمین به سجده افتادند.
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10

گناه ناداب و ابیهو

ناداب و ابیهو ،پسران هارون ،هر کدام منقل خویش
را برداش���ته و زغالهای افروخته در �آن گذاش���تند و
کُندُر بر �آن دود کرده و به خداوند تقدیم کردند .ا ّما این �آتش
مقدّس نبود زیرا که خداوند به �آنها ام���ر نکرده بود2 .ناگهان
�آتشی از حضور خداوند پیدا شد و �آنها را سوزاند و هر دو در
حضور خداوند ُمردند�3 .آنگاه موسی به هارون گفت« :خداوند
چنین فرمود :هرکسی خدمت مرا میکند ،باید به قدّوس ّیت من
احترام بگ���ذارد تا در حضور قوم خود جلال یابم ».ا ّما هارون
خاموش ماند.
4بعد موسی میشائیل و الصافان ،پسران ُعزیئیل ،عموی هارون
را فراخوانده به �آنها گفت« :بیایید و جنازههای پسران عمویتان
را از این مکان مق���دّس به خارج اردوگاه ببری���د5 ».پس �آنها
�آمدند و از لباس جنازهها گرفته� ،آنها را طبق دستور موسی از
اردوگاه بیرون بردند.
6بعد موس���ی به هارون و پس���رانش ،العازار و ایتامار فرمود:
«موهایتان را شانه کنید و جامٔه خود را پاره نکنید ،مبادا بمیرید
و غضب خدا بر سر تمام قوم بیاید .ا ّما قوم اسرائیل اجازه دارند
که بهخاطر این دو نفر ،که با �آتشی که خداوند فرستاد مردند،
عزاداری کنند7 .شما نباید از دروازٔه خیمٔه مقدّس بیرون بروید
وگرنه میمیرید ،زیرا روغن مس���ح خداوند بر سر شماست».
پس �آنها طبق دستور موسی رفتار کردند.
قوانین برای کاهنان

8خداوند به هارون فرمود«9 :هرگز بعد از خوردن مش���روب
وارد خیمٔه مقدّس نشوید؛ زیرا خواهید مرد و این قانون دایمی
برای تو و پس���رانت و نسلهای �آینده اس���ت10 .شما باید فرق
بین مقدّس و غیر مقدّس و پاک و ناپاک را بدانید11 ،و همٔه
احکامی را که من به وسیلٔه موسی به تو دادم ،باید به تمام قوم
اسرائیل تعلیم بدهی».
12بعد موسی به هارون و پسرانش ،العازار و ایتامار گفت« :از
هدیٔه �آردی که بر �آتش تقدیم شده بود ،نان بدون خمیرمایه بپزید
و در کنار قربانگاه بخورید ،زیرا این هدیه بسیار مقدّس است.
13ش���ما باید �آن را در مکانی مقدّس بخورید ،این هدایا سهم
تو و پسرانت از قربانیای که بر �آتش به خداوند تقدیم شده،
هستند14 .ا ّما تو و خاندانت اجازه دارید که سینه و ران را که
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به عنوان هدیٔه مخصوص برای خداوند تقدیم میشود بخورید
و باید در یکجای پاک خورده شود ،زیرا این هدیه به عنوان
سهم تو و پس���رانت ،از قربانی سلامتی قوم اسرائیل داده شده
اس���ت15 .مردم باید ران و سینٔه قربانی را هنگام تقدیم چربی
بر �آتش ،بیاورند و به عنوان هدیٔه مخصوص به حضور خداوند
تکان بدهند .طبق فرمان خداوند �آن ران و سینه ،همیشه سهم
تو و فرزندانت میباشند».
16وقتی موسی سراغ ُبز قربانی گناه را گرفت� ،آگاه شد که
سوزانده شده است .در نتیجه از العازار و ایتامار خشمگین شد
و پرسید«17 :چرا شما قربانی گناه را در مکانی پاک نخوردید؟
زیرا این قربانی مقدّس���ترین قربانیهاست که به شما داده شده
است تا ک ّفارٔه گناهان قوم اسرائیل باشد18 .چون خون �آن به
داخل جایگاه مقدّس برده نشده بود ،طبق دستور من باید قربانی
را در همانجا میخوردید».
19هارون به موسی گفت« :با وجودی که �آنها قربانی گناه و
قربانی سوختنی را تقدیم کردند این واقعٔه هولناک برای من رخ
داد ،پس اگر گوشت قربانی را میخوردم� ،آیا خداوند از کار من
راضی میشد؟» 20وقتی موسی دلیل او را شنید ،قانع شد.

11

حیوانات قابل خوردن

(تثنیه )21-3:14

خداوند به موسی و هارون فرمود 2که به قوم اسرائیل
چنین دستور بدهند«3 :هر حیوانی که شکافته ُسم
باشد و نشخوار کند ،میتوانید گوشت �آن را بخورید6-4 .ولی
گوشت شتر ،گورکن و خرگوش را نباید خورد ،زیرا این حیوانات
گرچه نش���خوار میکنند ،ولی شکافته ُسم نیستند7 .همچنین
گوش���ت خوک نیز حرام اس���ت ،چرا که هرچند شکافته ُسم
است ،ا ّما نشخوار نمیکند8 .گوشت �آنها را نباید بخورید و
به لاشٔه �آنها نباید دست بزنید ،زیرا �آنها ناپاک هستند.
«9از گوش���ت حیواناتی که در �آب زندگی میکنند -چه در
رودخانه و چه در دریا� -آنهایی را میتوانید بخورید که باله و فلس
داشته باشند10 .ولی هر حیوانی که در �آب زندگی میکند ولی
دارای باله و فلس نباشد ،نباید خورده شود11 .اینگونه حیوانات
ناپاک شمرده میشوند و شما نباید گوشت �آنها را بخورید و یا
به لاشٔه �آنها دست بزنید12 .باز میگویم که گوشت حیوانات
�آبی که باله و فلس نداشته باشند ،ناپاک میباشند.
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«19-13پرندگان���ی را که نباید بخوری���د عبارتند از :عقاب،
جغد ،باز ،شاهین ،لاشخور ،کرکس ،کلاغ ،شترمرغ ،مرغ
دریایی ،لکلک ،مرغ ماهیخوار ،مرغ سقا ،قره غاز ،هد ُهد
و خفاش.
«20خوردن حشرات بالدار هم حرام است22-21 .مگر �آنهایی
که میجهند مانند ملخ ،جیرجیرک و انواع دیگر �آنها را میتوان
خورد23 .حش���رات بالدار و خزنده که چهار پا دارند ناپاک
هستند.
«24هرکسی که به لاشٔه این حیوانات دست بزند ،تا شامگاه
ناپاک میباشد25 .همچنین هرکسی که یکی از اجزای لاشٔه
این حیوانات را بردارد ،باید لباس خود را بشوید و �آن شخص
تا ش���امگاه ناپاک خواهد بود26 .هر حیوانی که شکافته ُسم
نباشد و نشخوار نکند ناپاک است و هرگاه کسی به �آن دست
بزند ،ناپاک میشود27 .هر حیوان چهارپا که روی پنجه راه رود
خوردنش جایز نیست و هرکسی که به لاشٔه �آن دست بزند ،تا
شامگاه ناپاک میباشد28 .و اگر لاشٔه او را بردارد باید لباس
خود را بشوید و تا شامگاه ناپاک خواهد بود.
«30-29موش کور ،موش صحرایی ،موش خانگی و مارمولک
ناپاک هستند31 .هرکسی که به لاشٔه این حیوانات دست بزند،
تا شامگاه ناپاک خواهد بود32 .اگر لاشٔه �آنها بر اشیای چوبی،
لباس ،چرم ،جوال و ظروف بیفتد� ،آنها را ناپاک میکند .پس
باید �آنها در �آب قرار داده شوند ،ا ّما تا شامگاه ناپاک خواهند
بود33 .اگر لاش���ٔه یکی از این حیوان���ات در یک ظرف ِگلی
بیفتد� ،آن ظرف ناپاک میشود و باید �آن را شکست34 .اگر
�آب این ظرف بر خوراکی بریزد� ،آن خوراک ناپاک میشود و
هر نوع نوش���یدنی که در �آن ظرف باشد نیز ناپاک به حساب
می�آید35 .اگر لاش���ٔه یکی از این حیوان���ات در تنور یا اجاق
بیفتد� ،آن اجاق یا تنور را باید شکس���ت36 .ا ّما اگر لاشه در
چشمه یا حوضی بیفتد� ،آب �آن ناپاک نمیشود ،ولی کسیکه
لاش���ه را از �آب بیرون می�آورد ،ناپاک میگردد37 .اگر لاشه
بر دانههایی که برای کاش���تن به کار میروند بیفتد� ،آن دانهها
ناپاک نمیشوند38 ،ا ّما اگر دانهها در �آب ،تر شده باشند و �آن
وقت لاشه بر �آنها بیفتد� ،آن دانهها ناپاک میشوند.
«39هرگاه حیوانی که گوشت �آن قابل خوردن است بمیرد و
کسی به �آن دست بزند� ،آن شخص تا شامگاه ناپاک خواهد
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بود40 .هرکسی که از گوشت �آن بخورد و یا لاشٔه �آن را بردارد،
باید لباس خود را بشوید و او تا شامگاه ناپاک خواهد بود.
«42-41همٔه حیواناتی که بر روی زمین با سینه میخزند ،چهارپا
و یا �آنهایی که پاهای زیاد دارند ،قابل خوردن نیستند43 .شما
نباید با خوردن �آنها خ���ود را ناپاک کنید44 .زیرا من خداوند
خدای ش���ما هستم و ش���ما باید خود را تقدیس کنید و مانند
من مقدّس باشید45 .من همان خداوندی هستم که شما را از
سرزمین مصر بیرون �آوردم تا خدای شما باشم ،بنابراین همانطور
که من قدّوس هستم ،شما هم باید مقدّس باشید».
46این قوانین باید در مورد حیوانات ،پرندگان ،جانوران �آبی،
خزندگان و هر جنبندٔه دیگر روی زمین رعایت شوند47 .شما
باید ف���رق بین حیوانات پاک و ناپاک و بین گوش���ت پاک و
ناپاک را بدانید.

12

پاکی زنان بعد از زایمان

خداوند به موس���ی فرمود که این دس���تورات را به
قوم اسرائیل بدهد2 :وقتی زنی پسری بزاید� ،آن زن
مدّت هفت روز ناپ���اک خواهد بود ،همانگونه که در هنگام
عادت ماهانٔه خود ناپاک میباشد3 .در روز هشتم طفل باید
ختنه ش���ود�4 .آن زن باید مدّت سی و سه روز صبر کند تا از
خونریزی خود به صورت کامل پاک گردد .و تا �آن زمان نباید
به چیزهایی که مقدّس میباش���ند ،دس���ت بزند و یا به خیمٔه
مقدّس داخل شود.
5اگر فرزندش دختر باشد� ،آن زن تا دو هفته ناپاک خواهد
بود ،همانگونه که در هنگام عادت ماهانه خود ناپاک است.
او باید مدّت شصت و شش روز صبر کند تا از خونریزی خود
بکلّی پاک شود.
6هنگامیکه زمان طهارت او تمام شد ،چه پسر زائیده باشد
چه دختر ،او باید یک ب ّره یک ساله را برای قربانی سوختنی و
یک کبوتر یا یک قمری را به عنوان قربانی گناه به جلوی دروازٔه
خیمٔه مق���دّس نزد کاهن ببرد 7ت���ا او �آن را به حضور خداوند
تقدیم کند و برایش ک ّفاره نماید� .آن وقت از خونریزی زایمان
پاک میشود .هر زنی که از زایمان فارغ شده است ،باید از
این مق ّررات پیروی کند.
8اگر �آن زن تهیدست باشد و نتواند که ب ّره را قربانی کند ،در
عوض باید دو کبوتر یا دو قمری ،یکی را برای قربانی سوختنی
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و دیگری را جهت قربانی گناه ببرد .کاهن باید با تقدیم این
قربانیها برای او ک ّفاره کند و به ای���ن ترتیب زن دوباره پاک
میشود.

13

قوانین بیماری پوستی

خداوند به موسی و هارون این دستورات را داد:
2اگر در پوس���ت بدن ش���خصی ُد َمل ،جوش یا
لکهای دیده شود ،ممکن است �آن شخص مبتلا به جذام باشد
و باید او را نزد هارون یا یکی از کاهنان ببرند3 .کاهن لکه را
معاینه خواهد کرد .اگر موهایی که در لکه هستند سفید شده
و خود لکه از پوست اطراف �آن عمیقتر باشد ،پس �آن شخص
مبتلا به جذام است و کاهن او را ناپاک اعلام کند4 .ا ّما اگر
لکه سفید شده و از پوست اطراف �آن عمیقتر و موی �آن سفید
نباش���د ،کاهن �آن ش���خص را برای هفت روز جدا از دیگران
نگه دارد5 .کاهن بعد از هفت روز او را دوباره معاینه کند و
اگر دید که لکه تغییر نکرده و بزرگتر نشده است� ،آنگاه کاهن
برای هفت روز دیگر او را جدا نگه دارد6 .بعد از هفت روز
کاهن ب���از او را معاینه کند .اگر لکه ک���م رنگ بود و بزرگ
نشده بود ،پس کاهن باید او را پاک اعلام نماید ،زیرا �آن لکه
یک زخم سطحی است و �آن شخص باید فقط لباس خود را
بشوید� ،آن وقت پاک محسوب میگردد7 .اگر پس از �آن که
کاه���ن او را پاک اعلام کرد ،لکه بزرگت���ر گردد ،باید دوباره
نزد کاهن ب���رود8 .کاهن باز او را معاین���ه کند و اگر دید که
لکه بزرگ شده است ،پس �آن شخص مبتلا به جذام است و
ناپاک اعلام شود.
9اگر کسی مبتلا به مرض جذام باشد ،باید نزد کاهن برده
شود10 ،کاهن او را معاینه کند و اگر پوست َو َرم کرده و موی
�آن سفید شده باشد11 ،پس مرض او ُمزمن است و کاهن باید
او را ناپاک اعلام کند و دیگر نباید او را برای معاینات بیشتر
نگه داشت ،چون او واقعاً ناپاک است12 .اگر معلوم گردد که
مرض به سر تا پای بدنش س���رایت کرده است13 ،باید کاهن
او را دوب���اره معاینه کند و درصورتیکه م���رض تمام بدنش را
پوشانده باش���د ،باید او را پاک اعلام کند ،چون تمام بدنش
سفید شده اس���ت14 .ا ّما اگر در بدنش زخم تازهای پیدا شده
باشد ،او ناپاک است15 .پس کاهن زخم او را معاینه کند و
اگر واقعاً زخم او تازه باشد� ،آنگاه باید او را ناپاک اعلام کند.
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16ا ّما اگر زخم تازه سفید شود� ،آن وقت نزد کاهن بازگردد.
17کاهن او را معاینه کند و اگر زخم سفید شده باشد ،کاهن
باید او را پاک اعلام کند.
18اگر بر پوست کسی دمل بر�آمده باشد و بعد خوب شود،
19ا ّما در جای دمل� ،آماسی سفید یا لکهای سفید مایل به سرخی
دیده شود� ،آن شخص باید نزد کاهن برود20 ،کاهن باید او را
معاینه کند و اگر لکه عمیقتر از سطح پوست بوده و موهایش
سفید شده باش���د� ،آنگاه کاهن باید او را ناپاک اعلام کند.
مرض او جذام است و از همان دمل پیدا شده است21 .اگر در
وقت معاینه معلوم شود که موهای لکه سفید نشدهاند و لکه کم
رنگ و از سطح پوست عمیقتر نیست� ،آ ن وقت کاهن باید او
را برای هفت روز جدا از دیگران نگه دارد22 .اگر لکه بزرگ
شده باشد ،کاهن باید او را ناپاک اعلام کند ،زیرا او مبتلا به
مرض جذام است23 .ا ّما اگر لکه تغییر نکرده باشد ،پس �آن
لکه جای دمل است و کاهن باید او را پاک اعلام نماید.
24اگر بدن کس���ی دچار سوختگی ش���ده باشد و در جای
سوختگی لکه سفید یا سفی ِد مایل به سرخی پیدا شده باشد،
25کاهن باید �آن را معاینه کند .اگر موهای جای سوختگی سفید
بوده و �آن لکه عمیقتر از سطح پوست باشد ،پس لکٔه مذکور
جذام است و از جای سوختگی پیدا شده است ،بنابراین کاهن
باید او را ناپاک اعلام کند26 .ا ّما اگر کاهن دید که موهای
جای سوختگی سفید نیست و �آن لکه کم رنگ است و عمیقتر
از سطح پوست نیست ،پس کاهن او را باید برای هفت روز
جدا از مردم دیگر نگه دارد27 .در روز هفتم ،کاهن باز او را
معاینه کند .اگر لکه بزرگ شده باشد ،پس جذام است و کاهن
باید او را ناپاک اعلام کند28 .ا ّما اگر لکه تغییر نکرده و کم
رنگ باشد ،پس �آن فقط جای سوختگی است و کاهن باید او
را پاک اعلام کند ،زیرا �آن لکه داغ سوختگی است.
29اگر زن یا مردی در سر یا چانه خود لکهای داشته باشد،
30کاهن باید �آن را معاینه کند .اگر لکه عمیقتر از سطح پوست
باشد و موهای زرد و نازک در �آن دیده شوند� ،آن وقت کاهن
باید او را ناپاک اعلام کند ،زیرا �آن شخص به مرض مبتلا است.
31اگر کاهن دید که لکه عمیقتر از پوس���ت نیست و موهای
سیاه در �آن دیده نمیش���وند ،پس کاهن باید برای هفت روز
او را از دیگران جدا نگه دارد32 .در روز هفتم لکه را دوباره
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معاینه کند .اگر دید که لکه بزرگ نشده است ،موهای زرد
در �آن دیده نمیشوند و عمیقتر از سطح پوست نیست�33 ،آن
شخص میتواند اطراف لکه را بتراشد ،و نه روی �آن را .بعد
کاهن او را برای هفت روز دیگر جدا از مردم نگه دارد34 .بعد
از هفت روز کاهن باز او را معاینه کند .اگر دید که لکه بزرگ
نشده است و عمیقتر از سطح پوست نیست ،کاهن باید او را
پاک اعلام کند .در این صورت شخص مذکور میتواند لباس
خود را بشوید و پاک اعلام شود35 .ا ّما اگر بعد از �آن که �آن
شخص پاک اعلام شد ،لکه بزرگ شود36 ،کاهن دوباره او
را معاینه کند .اگر دید که لکه بزرگ شده است ،بدون �آن که
موهای زرد را در �آن بیابد ،او را ناپاک اعلام کند37 .ا ّما اگر
در وقت معاینه موی سیاه در �آن به نظر خورد ،معلوم است که
�آن شخص شفا یافته است و باید پاک اعلام شود.
38اگر مرد یا زنی لکههای سفیدی بر پوست بدن خود داشته
باشند39 ،کاهن باید �آن شخص را معاینه کند .اگر لکهها سفید
و کم رنگ باش���ند� ،آنها فقط لکههای سطحی هستند که به
روی پوست بدن پیدا شدهاند و �آن شخص پاک است.
41-40اگر موی س���ر مردی از پی���ش روی یا از عقب ریخته
باشد� ،آن ش���خص ناپاک نیس���ت42 .ا ّما اگر در سر طاس او
لکههای س���فید مایل به سرخی دیده شوند ،پس �آن مرد مبتلا
به مرض جذام است43 .کاهن باید او را معاینه کند .اگر لکه
سفید مایل به سرخی باش���د44 ،او را ناپاک اعلام کند ،زیرا
�آن لکه جذام است.
45ش���خص جذامیباید لباس پاره بپوشد و بگذارد موهای
سرش ژولیده بماند و قسمت پایین صورتش را بپوشاند و فریاد
بزند« :من ناپاک هستم! من ناپاک هستم!» �46آن شخص تا
زمانی که به �آن مرض مبتلا است ،ناپاک شمرده میشود و باید
خارج از اردوگاه و جدا از مردم دیگر زندگی کند.
قوانین مربوط به َک َپک

47اگر لباس یا یک پارچه پش���می یا کتانی 48و یا هر چیز
کتانی ،پشمی یا چرمی ک ََپک زده باشد 49و لکٔه سبز رنگ یا
سرخ رنگ در �آن دیده شود ،باید �آن را به کاهن نشان بدهند.
50کاه���ن �آن را معاینه کند و به مدّت هف���ت روز نگه دارد.
51در روز هفت���م �آن را دوباره معاینه کند .اگر مرض در پارچه
پخش شده باشد� ،آن پارچه ناپاک اس���ت 52و کاهن باید �آن
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را بسوزاند ،زیرا مرضی که به �آن سرایت کرده ُمسری است و
باید در �آتش از بین برود.
53ا ّما اگر معاینه نشان بدهد که لکه در پارچه پخش نشده
است�54 ،آنگاه کاهن امر کند که پارچه را بشویند و برای هفت
روز دیگر نگه دارد55 .سپس کاهن �آن را معاینه کند و اگر رنگ
لکه عوض نشده باشد ،حتّی اگر بزرگتر نشده باشد ،هنوز هم
ناپاک است .پس �آن را بسوزانند خواه لکه در روی پارچه و یا
در پشت �آن باشد56 .اگر کاهن دید که پارچه بعد از شستن
کم رنگ شده است� ،آن قس���مت پارچه یا تکه چرم را ببرد.
57ا ّما اگر لکه دوباره ظاهر شد ،چون کپک است کاهن باید
�آن را بسوزاند58 .ا ّما اگر لکٔه پارچه بعد از شستن محو شد،
�آن پارچه باید دوباره شسته شود و �آنگاه پاک میگردد.
59این است مق ّررات مربوط به کپک در پارچٔه کتانی و پشمی
و هر چیز دیگری تا معلوم شود که پاک است یا ناپاک.

14

پاکیزگی بعد از شفای بیماری جذام

خداوند به موسی 2در مورد کسیکه جذام او شفا
یافته است این دستورات را داد :در روزی که او
پاک اعلام میگردد ،باید او را نزد کاهن ببرند3 .کاهن باید
برای معاینه او از اردوگاه بیرون برود .هرگاه دید که او از مرض
شفا یافته است4 ،دس���تور بدهد که دو پرندٔه پاک ،یک تکه
چوب سدر ،ریسمان قرمز و چند شاخٔه زوفا برای مراسم تطهیر
بیاورد5 .س���پس کاهن دس���تور دهد که یکی از پرندهها را در
بالای ظرف سفالی که �آب تازٔه چشمه در �آن است ،بکشند.
�6آنگاه کاهن باید پرندٔه دیگر را به همراه چوب سدر ،ریسمان
قرمز و شاخههای زوفا در خون پرندهای که کشته شده بود فرو
کند 7و کاهن خون �آن را هفت بار بر شخصی که از جذام شفا
یافته است ،بپاشد و او را پاک اعلام نماید .بعد پرندٔه زنده را
در صحرا �آزاد کند8 .شخصی که شفا یافته است ،لباس خود
را بشوید و تمام موهای خود را بتراشد و در �آب غسل کند،
تا پاک گردد .بعد از �آن میتواند به اردوگاه داخل ش���ود ،ا ّما
به مدّت هفت روز ،در بیرون چادر خود بماند9 .در روز هفتم
موهای سر ،ریش ،ابروان و تمام بدن خود را بتراشد ،لباس خود
را بشوید و در �آب غسل کند� ،آن وقت پاک میشود.
10در روز هشتم باید دو ب ّرٔه نر و یک ب ّرٔه مادٔه یک ساله را که
سالم و بیعیب باش���ند همراه با سه کیلو �آرد مرغوب مخلوط
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با روغن زیتون و یک سوم لیتر روغن زیتون ،نزد کاهن بیاورد.
11کاهنی که مراسم تطهیر را انجام میدهد� ،آن شخص و هدیٔه
او را جل���وی دروازٔه خیمٔه مقدّس به حض���ور خداوند بیاورد.
12کاهن یک ب ّره نر را با یک سوم لیتر روغن زیتون بگیرد و به
عنوان قربانی جبران خطا در حضور خداوند تکان دهد و تقدیم
نماید .این قربانی ،هدیه مخصوصی است که به کاهن تعلّق
میگی���رد13 .ب ّره را در جای مقدّس ک���ه قربانی گناه و قربانی
سوختنی را سر می ُبرند ،بکشد؛ زیرا این قربانی بسیار مقدّس
اس���ت و مانند قربانی گناه ،به کاهن تعلّق دارد14 .بعد کاهن
کمی از خون قربان���ی جبران گناه را به نرمٔه گوش ،ش���صت
دست راست و شصت پای راس���ت او بمالد15 .سپس قدری
از روغن زیتون را در کف دست چپ خود بریزد16 .انگشت
دست راست خود را در �آن فرو برد و روغن را هفت مرتبه به
حضور خداوند بپاشد17 .بعد کمی از روغن کف دست خود
را به نرمه گوش راست ،شصت دست راست و شصت پای
راست �آن شخص بمالد18 .باقیماندٔه روغنِ کف دست خود را
بر سر او بمالد تا مراسم تطهیر انجام شود و گناه او در حضور
خداوند ک ّفاره شود.
�19آنگاه کاهن باید قربانی گناه را تقدیم کند و مراسم تطهیر
را بجا �آورد و س���پس قربانی سوختنی را سر ببرد20 .بعد از �آن
کاهن باید قربانی سوختنی را با هدیٔه �آردی بر قربانگاه تقدیم
نماید .به این ترتیب کاهن برای گن���اه او ک ّفاره میکند و �آن
شخص پاک میشود.
21ا ّما اگر �آن شخص تنگدست باشد و نتواند دو ب ّره را قربانی
کند ،میتواند برای مراسم تطهیر خود تنها یک ب ّرٔه نر را جهت
قربانی جبران خطا و یک کیل���و �آرد مرغوب را که مخلوط با
روغن زیتون باشد به عنوان هدیٔه �آردی با یک سوم لیتر روغن
زیتون بیاورد22 .همچنان دو قمری یا دو جوجه کبوتر یکی را
برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی بیاورد23 .در
روز هشتم �آنها را به جلوی دروازٔه خیمٔه مقدّس نزد کاهن ببرد
تا برای تطهیر او به حضور خداوند تقدیم کند24 .کاهن ،ب ّره
و روغن زیتون را به عنوان قربانی جبران خطا به حضور خداوند
تکان بدهد25 .ب ّره را برای قربانی جبران خطا بگذراند و کمی
از خون �آن را به نرمٔه گوش راس���ت ،شصت دست راست و
شصت پای راست �آن ش���خص بمالد26 .کاهن ،قدری از �آن
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روغن زيتون را در کف دست چپ خود بریزد 27و با انگشت
دست راست خود کمی از �آن را هفت مرتبه به حضور خداوند
بپاش���د28 .بعد کاهن قدری از روغن زیتون کف دست خود
را به نرمٔه گوش راست ،شصت دست راست و شصت پای
راست �آن شخص بمالد29 .روغن باقیماندٔه کف دست خود
را بر سر �آن ش���خص بریزد و به این ترتیب مراسم تطهیر انجام
میشود30 .بعد دو قمری یا دو جوجه کبوتر را گرفته31 ،یکی
را برای قربانی گناه و دیگری را به عنوان قربانی سوختنی همراه
با هدیٔه �آردی به حضور خداوند تقدیم کند تا مراس���م تطهیر
بجا �آورده شود و گناه �آن شخص را ک ّفاره کند32 .این است
مق ّررات تطهیر برای شخص تنگدستی که از مرض جزام شفا
یافته است ،انجام شود.
َک َپک در خانه

35-33خداوند به موس���ی و ه���ارون ،قوانین زیر را در مورد
خانهای که کپک زده است ،داد( .ش���روع اعتبار این قوانین
از زمانی خواهد بود که قوم اس���رائیل به س���رزمین کنعان وارد
شده باشند ،سرزمینی که خداوند به قوم برای مالک ّیت خواهد
بخشید ).اگر کسی متو ّجه ش���ود که خداوند ک ََپک را به �آن
خانه فرستاده است� ،آن شخص باید این موضوع را به کاهن
خبر دهد36 .پیش از �آن که کاهن برای معاینه ،داخل �آن خانه
شود باید امر کند که خانه را تخلیه نمایند تا چیزهایی که در
�آن خانه هستند ناپاک اعلام نشوند .بعد کاهن به داخل خانه
برود 37و کپک را معاینه کند .اگر در دیوار خانه لکههای سبز
رنگ یا سرخ رنگ دیده شوند و عمیقتر از سطح دیوار باشند،
38کاهن باید از �آنجا خارج شود و د ِر خانه را به مدّت هفت
روز ببندد39 .در روز هفتم کاهن بای���د دوباره برای معاینه به
�آن خان���ه برود و اگر دید که لکهها در دیوار پخش ش���دهاند،
�40آنگاه دس���تور دهد که قس���متی از دیوار را که دارای ک ََپک
است ،بکنند و سنگهای �آن را در جای ناپاکی در خارج شهر
بیندازند41 .س���پس دس���تور بدهد تا دیوارهای داخل خانه را
بتراشند و گچ و خاک و گل �آنها را در محلی ناپاک در بیرون
شهر بیندازند42 .بعد سنگهای دیگر را به جای سنگهای کنده
شده قرار دهند و دیوار را دوباره گچ بگیرند.
43ا ّما اگر ک ََپکها بعد از �آن که دیوار دوباره گچکاری شد،
باز نمایان گردیدند44 ،کاه���ن باید دوباره بیاید و نگاه کند،
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اگر دید که لکهها پخش ش���دهاند ،پس �آن خانه کپک زده و
ناپاک است�45 .آ ن وقت باید خانه را ویران کنند و تمام سنگ،
چوب و خاک �آن به خارج شهر برده شود و در یکجای ناپاک
بیندازند46 .هنگامیکه در خانه بس���ته است ،اگر کسی وارد
خانه شود ،تا غروب ناپاک است47 .هرکسی که در �آن خانه
بخوابد و یا چیزی بخورد ،باید لباس خود را بشوید.
48ولی بعد از �آن که دیوار خانه را گچکاری کردند و کاهن
�آن را معاینه کرد و دید که لکهها در دیوار منتشر نشده ،خانه
را پاک اعلام کند ،زیرا مرض برطرف ش���ده اس���ت49 .برای
تطهیر خانه باید دو پرنده را همراه با چوب سدر و ریسمان قرمز
و چند شاخٔه زوفا بیاورند50 .یکی از پرندگان را بالای کاسٔه
ِگلی حاوی �آب تازٔه چشمه ،بکش���ند 51بعد پرندٔه زنده را با
چوب سدر ،ریسمان قرمز و شاخههای زوفا در خون پرندهای
که بالای �آب روان کشته شد ،فرو کند و هفت بار بر �آن خانه
بپاشد52 .به این طریق �آن خانه با خون پرنده� ،آب روان ،پرندٔه
زنده ،چوب سدر ،شاخههای زوفا و ریسمان قرمز پاک میشود.
53سپس پرندٔه زنده را بیرون شهر ببرد و در صحرا �آزاد کند تا
مراسم تطهیر بجا �آورده شود و �آن خانه پاک گردد.
54این اس���ت مق ّررات مربوط به جذام 56-55که در پوست
بدن و زخمه���ا و دملها یا التهاب و یا کپک که در لباس و یا
خانه میباشد57 .توسط این قوانین شما قادر خواهید بود پاکی
یا ناپاکی چیزی را تشخیص دهید.

15

ترشحات ناپاک بدن

2-1خداوند به موسی و هارون فرمود که این دستورات
را به قوم اسرائیل بدهند« :اگر از بدن مردی مایعی
خارج شود� ،آن مایع ناپاک است3 .این مایع خواه جاری باشد
خواه متوقّف گردد ،در هر صورت ناپاک است4 .هر بستری
که �آن مرد در �آن بخوابد و روی هر چیزی که بنشیند ،ناپاک
میشود5 .هرکسی که به بستر او دست بزند 6یا روی چیزی
که او نشسته است ،بنشیند تا ش���امگاه ناپاک خواهد بود و
باید لباس خود را بشوید و غسل کند7 .و هرکسی که به �آن
مرد دست بزند ،تا غروب ناپاک خواهد بود و باید لباس خود
را بشوید و غسل کند8 .بر هرکسی که �آب دهان بیندازد �آن
شخص تا غروب ناپاک خواهد بود و باید لباس خود را بشوید
و غسل کند9 .بر هر زینی که بنشیند �آن زین ناپاک میشود.
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10اگر شخصی بر چیزی که �آن مرد نشسته است ،دست بزند
تا غروب ناپاک خواهد بود و کسیکه �آن چیز را حمل کند،
تا غروب ناپاک خواهد بود و باید لباس خود را بشوید11 .اگر
�آن مر ِد ناپاک با دس���تهای نشسته به کس���ی دست بزند� ،آن
کس تا غروب ناپاک خواهد بود و باید لباس خود را بش���وید
و غسل کند12 .هرگاه �آن مرد به یک ظرف ِگلی دست بزند،
�آن ظرف را باید شکست و اگر ظرف چوبی باشد باید با �آب
شسته شود.
«13وقتی جریان مایع از بدن �آن مرد قطع شد ،باید تا هفت
روز صبر کند .بعد با � ِآب ِ
پاک چشمه ،لباس خود را بشوید و
غسل کند و �آنگاه پاک میشود14 .در روز هشتم دو قمری یا
دو جوجه کبوتر را به جلوی در ورودی خیمٔه مقدّس بیاورد و
به کاهن بدهد15 .کاهن یکی از پرندهها را برای قربانی گناه و
دیگری را به عنوان قربانی سوختنی تقدیم کند و به این ترتیب
کاهن در حضور خداوند برای �آن مرد که مایع از بدنش جاری
بود ،ک ّفاره میکند.
«16هرگاه از مردی �آب منی خارج ش���ود ،تا غروب ناپاک
خواهد بود و باید تمام بدنش را در �آب بش���وید17 .هر پارچٔه
نخی یا چرمی که َمنی بر �آن ریخته باش���د ،باید با �آب شسته
ش���ود و �آن پارچه تا غروب ناپاک خواهد بود18 .هرگاه زن و
مردی با هم نزدیکی کنند ،هردوی �آنها باید غس���ل کنند و تا
غروب ناپاک خواهند بود.
«19زنی که عادت ماهانه داش���ته باشد ،به مدّت هفت روز
ناپاک خواهد بود .هرکسی که به �آن زن دست بزند ،تا غروب
ناپاک خواهد مان���د�20 .آن زن در دوران عادت ماهانه خود،
بر هر چیزی که بخوابد و یا بنشیند� ،آن چیز ناپاک میشود.
21هرکس���ی که به بستر �آن زن دست بزند ،باید لباس خود را
بشوید و غسل کند و تا غروب ناپاک خواهد بود23-22 .هرکسی
که به بس���تر �آن زن و یا به چیزی که �آن زن روی �آن نشس���ته
باشد ،دست بزند ،تا شام ناپاک خواهد بود و باید لباس خود
را بشوید و غس���ل کند24 .اگر مردی با زنی در دوران عادت
ماهانه با او همبستر ش���ود ،به مدّت هفت روز ناپاک خواهد
بود و هر بستری که او در �آن بخوابد ناپاک است.
«25اگر زنی خونریزی غیرعادی داشته باشد و یا خون ریزیاش
بعد از دوران عادت ماهانه او همچنان ادامه پیدا کند� ،آن زن
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تا زمانی که خونریزیاش قطع ش���ود مثل زم���ان عادت ماهانٔه
خود ،ناپاک باقی میمان���د26 .در �آن دوران بر هر چیزی که
بخوابد یا بنشیند� ،آن چیز ناپاک میشود 27و هرکسی که به
�آن چیزها دست بزند ،ناپاک میش���ود .او باید لباس خود را
بشوید و غس���ل کند و تا ش���امگاه ناپاک خواهد بود28 .بعد
از �آنکه خونریزی وی قطع شد� ،آن زن باید تا هفت روز صبر
کند� ،آن وقت پاک میشود29 .در روز هشتم� ،آن زن باید دو
قمری یا دو جوجه کبوتر را به در ورودی خیمٔه مقدّس برده،
به کاهن بده���د30 .کاهن باید یک���ی از �آنها را جهت قربانی
گناه و دیگری را به عنوان قربانی س���وختنی تقدیم نماید و به
این طریق به حضور خداوند ،برای نجاست عادت ماهانٔه �آن
زن ،ک ّفاره میکند».
31خداوند به موسی گفت که به قوم اسرائیل در مورد ناپاکیاش
هشدار دهد تا مبادا خیمٔه مقدّس را که در وسط اردوگاه بود،
�آلوده سازند .اگر چنین میکردند ،کشته میشدند.
«32این است مق ّررات برای مردی که مایعات و یا منی از او
خارج شود33 .و همچنین زنی که عادت ماهانه دارد یا مردی
که با او همبستر میشود».

16

روز ک ّفاره

پس از �آن که دو پس���ر ه���ارون ،هنگامیکه �آتش
غیرمقدّس���ی به خداوند تقدیم میکردندُ ،مردند.
2خداوند به موسی فرمود« :به برادرت ،هارون بگو که تنها در
وقت مع ّین به مقدّسترین مکان که پشت پرده است و در �آنجا
صندوق پیمان و تخت رحمت قرار دارند ،داخل شود .در هیچ
زمان دیگر وارد �آنجا نشود ،مبادا بمیرد .زیرا من در ابر بالای
تخت رحمت ظاهر میشوم3 .شرایط ورود هارون به مقدّسترین
مکان به این ترتیب است :او باید یک گوساله را برای قربانی
گناه و یک قوچ را به عنوان قربانی سوختنی بیاورد.
«4او باید غسل کند و لباس مخصوص کهانت را که عبارت از
ردای کتانی ،زیرجامه ،کمربند و دستار کتانی است بپوشد.
«5قوم اس���رائیل باید دو ُبز نر برای قربانی گناه و یک قوچ،
جهت قربانی سوختنی به هارون بدهند6 .هارون باید گوساله
را برای ک ّفارٔه گناه خود و خانوادهاش قربانی کند7 .سپس دو
ُبز را گرفته ،به حضور خداون���د در برابر دروازٔه خیمٔه مقدّس
ببرد8 .سپس هارون قرعه بیندازد تا معلوم شود که کدام ُبز از
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�آن خداوند و کدامیک را باید در بیابان رها کند�9 .آنگاه ُبزی
را که به قید قرعه برای خداوند تعیین ش���د ،به عنوان قربانی
گناه س���ر ببرد 10و ُبز دیگر را در بیابان ره���ا کند تا گناه قوم
اسرائیل را با خود ببرد.
«11پس از �آن که هارون گوسالٔه نر را برای ک ّفارٔه گناه خود
و خانوادهاش قربانی کرد12 ،یک منقل ُپر از زغال مشتعل را از
قربانگاه گرفته با دو مشت ُبخور خوشبو کوبیده به مقدّسترین
مکان ببرد13 .در حضور خداوندُ ،بخور را بر روی �آتش بریزد تا
دود �آن مانند ابری ،تخت رحمت را که بالای صندوق پیمان
است ،بپوشاند تا او �آن را نبیند و نمیرد14 .بعد کمی از خون
گوساله را با انگشت خود یکبار در جلوی تخت رحمت و
بعد هفت بار در جلوی صندوق پیمان بپاشد.
«15س���پس ُبز را برای ک ّف���ارٔه گناه قوم قربانی کند و خون
�آن را ب���ه مقدّس���ترین م���کان ببرد و مثل خون گوس���اله ،بر
تخ���ت رحمت و جلوی �آن بپاش���د16 .به ای���ن طریق برای
مقدّسترین مکان که بهخاطر گناهان قوم اسرائیل �آلوده شده
و ب���رای خیمٔه مقدّس که در میانش���ان ق���رار دارد و ناپاک
گردیده اس���ت ،ک ّفاره میدهد17 .از زمانی که هارون برای
مراس���م ک ّفاره به داخل مقدّس���ترین مکان م���یرود تا زمانی
ک���ه از �آنجا بیرون می�آید ،هیچکس���ی نباید در داخل خیمٔه
مقدّس حاضر باش���د .وقتیکه مراسم قربانی را برای خود،
خانوادهاش و تمام قوم اس���رائیل به انجام رسانید18 ،باید به
طرف قربان���گاه در حضور خداوند ب���رای �آن ک ّفاره بدهد.
بعد کمی از خون گوسالٔه نر و ُبز را بر چهار شاخ قربانگاه
بمال���د19 .و قدری از خون را با انگش���ت خود ،هفت بار
بر قربانگاه بپاش���د تا �آن را از �آلودگیهای قوم اس���رائیل پاک
کند و تقدیس���ش نماید.
بُز رها کردنی

«20وقتی هارون مراس���م مذهبی را برای مقدّس���ترین مکان،
خیم�ه�ٔ مقدّس و قربان���گاه تمام کردُ ،بز زن���ده را حاضر کند
21و هر دو دس���ت خود را بر س���ر �آن بگ���ذارد و به گناهان و
خطاهای قوم اس���رائیل اعتراف کند و گناهانشان را بر سر �آن
ُبز انتقال دهد .س���پس ُبز را شخص مع ّینی به بیابان ببرد و در
�آنجا رها کن���د�22 .آن حیوان تمام تقصیرات مردم را به جای
غیر مسکونی میبرد.
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«23بع���د هارون باید ب���ه داخل خیمٔه مق���دّس برود و لباس
مخص���وص کهان���ت را که جهت انج���ام مراس���م مذهبی در
مقدّسترین مکان پوشیده بود ،از تن بیرون کرده ،در همانجا
بگذارد24 .سپس در جای مقدّسی غسل کند و لباسهای خود
را بپوشد .بعد از �آن بیرون برود و قربانی سوختنی را برای خود
و برای قوم اسرائیل تقدیم کند و به این وسیله برای خود و قوم
اسرائیل ک ّفاره کند25 .تمام چربی قربانی گناه را بر سر قربانگاه
بس���وزاند26 .و کس���یکه ُبز را به بیابان میبرد ،بعد از انجام
وظیفه ،لباس خود را بشوید و غس���ل کند� ،آن وقت میتواند
وارد اردوگاه شود27 .گوس���الٔه نر و ُبزی که به عنوان قربانی
گناه ذبح ش���دند و هارون خون �آنها را برای ک ّفارٔه گناه مردم
به مقدّسترین مکان برد ،باید به بیرون اردوگاه برده شوند و با
پوست ،گوشت و سرگین �آنها سوزانده شوند28 .کسیکه �آنها
را میس���وزاند ،باید لباس خود را بشوید و غسل کند و �آنگاه
میتواند به اردوگاه بازگردد.
مراسم روز ک ّفاره

«29ای���ن مق ّررات باید همواره انجام ش���ود :در روز دهم ماه
هفتم ،قوم اس���رائیل و همٔه بیگانگانی که در میانشان زندگی
میکنند ،بای���د روزه بگیرند و نباید کار کنن���د30 ،زیرا در �آن
روز ،مراسم ک ّفارٔه گناه انجام میشود ،تا همٔه شما در حضور
خداوند از گناه پاک باشید�31 .آن روز ،یک روز بسیار مقدّس
است و شما نباید به هیچ وجه کار کنید ،بلکه روزهدار باشید
و این قانون را برای همیشه نگاه دارید32 .کاهنی که به جای
پدر خود تعیین و تقدیس میشود ،لباس مخصوص کهانت را
دربر کند و مراسم مذهبی را انجام دهد33 .او همچنین برای
مقدّسترین مکان ،خیمٔه مقدّس ،قربانگاه ،کاهنان و قوم اسرائیل
ک ّفاره کند34 .این یک قانون ابدی است و برای ک ّفارٔه گناهان
قوم اسرائیل ،هر سال یک مرتبه انجام شود».
موسی همٔه اوامر خداوند را بجا �آورد.

17

قوانین مربوط به خون قربانی

خداوند به موسی فرمود 2که این دستورات را به
هارون ،پسران او و قوم اسرائیل بدهد«4-3 :اگر
کسی از قوم اسرائیل ،گاو ،گوسفند یا ُبزی را در جای دیگری
به غیراز جل���وی در ورودی خیمٔه مقدّس برای خداوند قربانی
کند ،خون ریخته و گناهکار اس���ت و دیگر از جمله اعضای
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قوم خداوند به شمار نمی�آید5 .معنی این قانون این است که
مردم اسرائیل از این به بعد در صحرا قربانی نکنند ،بلکه �آنها
باید قربانیهای خ���ود را نزد کاهن به جلوی در ورودی خیمٔه
مق���دّس ببرند و به عنوان قربانی س���لامتی به حضور خداوند،
تقدیم نمایند6 .کاهن باید خون قربانی را بر قربانگاه خداوند
در جلوی د ِر ِ
وروی خیمٔه مقدّس بپاشد و چربی �آن را که مثل
عطر خوش���بو برای خداوند خوشایند است ،بس���وزاند7 .قوم
اسرائیل دیگر نباید با قربانی کردن برای ارواح شریر در صحرا
به خداون���د خیانت کنند ،این یک قانون جاودانی اس���ت که
نسلهای �آینده نیز باید �آن را رعایت کنند.
«8به مردم بگو که اگر یک اسرائیلی و یا بیگانهای که در بین
�آنها زندگی میکند9 ،به غیراز جلوی در ورودی خیمٔه مقدّس
در جای دیگری برای خداوند قربان���ی کند ،باید از میان قوم
بیرون رانده شود.
«10ه���رگاه یک اس���رائیلی و ی���ا بیگانهای ک���ه در میان �آنها
زندگی میکند ،خ���ون بخورد ،از او روی میگردانم و از بین
قوم خود طردش میکن���م11 .جان هر موجود زندهای در خون
اوست و من �آن را به شما دادهام که برای ک ّفارٔه گناهان خود
در قربانگاه بریزید تا گناهان ش���ما پاک گردد .خونی که در
�آن حیات است ،گناهان را پاک میکند 12به این دلیل من به
شما دستور میدهم که نه خودتان و نه بیگانهای که در میان
شماست ،نباید خون بخورید.
«13هر اسرائیلی یا بیگانهای که در بین مردم اسرائیل زندگی
میکند ،اگر حیوان یا پرندهای شکار کند ،باید خونش را بریزد
و خون را با خاک بپوشاند14 .زیرا زندگی هر موجود زندهای
در خون اوس���ت ،بنابراین به قوم اس���رائیل گفتم که �آنها نباید
خون هیچ جانوری را بخورند ،چ���را که زندگی هر موجودی
در خون اوست و هرکس���ی که �آن را بخورد ،باید از بین قوم
رانده شود.
«15هرکسی که گوشت حیوان مرده یا حیوانی را که توسط
یک جانور وحشی دریده شده باشد ،بخورد خواه �آن شخص
اسرائیلی باشد ،خواه بیگانهای در بین ایشان ،باید لباس خود
را بشوید و غسل کند� .آن شخص تا ش���ام ناپاک میباشد و
بعد از �آن پاک میشود16 .ا ّما اگر لباس خود را نشوید و غسل
نکند ،گناهکار شمرده میشود».
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18

منع از همبستر شدن

خداوند به موسی فرمود 2که به قوم اسرائیل بگوید:
«من خداوند خدای شما هس���تم3 .شما نباید از
کارهای مردم مصر که در س���رزمین ایشان زندگی میکردید،
پیروی کنید .یا از کارهای کنعانیان که ش���ما را به س���رزمین
�آنها میبرم ،تقلید نمایید4 .ش���ما باید احکام مرا بجا �آورید و
از دس���تورات من اطاعت کنید ،زیرا من خداوند خدای شما
هستم5 .از احکامی که به شما میدهم و از قوانینی که برای
شما وضع میکنم ،پیروی نمایید تا زندگی خود را حفظ کنید.
من خداوند هستم.
«6هیچکس���ی نباید با ش���خصی که محرم اوست ،همبستر
شود7 .با مادرت همبستر مشو ،زیرا با این کار ،مادر خود را
بیعصمت میسازی8 .اگر با زنان دیگر پدرت همبستر شوی،
پدرت را بیحرمت میکنی9 .با خواهر یا خواهر ناتنیات ،چه
دختر پدرت باش���د چه دختر مادرت ،چه در خانه تولّد یافته
باشد ،چه در خارج ،نباید همبستر شوی10 .با دختر پسرت و
یا دختر دخترت همبستر مشو ،چرا که این کار سبب بیع ّفتی
�آنها و رسوایی خودت میش���ود11 .با دختر زن پدرت همبستر
مشو ،زیرا �آن دختر هم خواهر توست13-12 .با عمه که خواهر
پدرت یا خاله که خواهر مادرت است ،همبستر مشو14 .با زن
عمویت همبستر نشو ،چون او مانند عمٔه توست15 .با عروست
همبستر مشو ،چون او زن پسرت است16 .با زن برادرت همبستر
مش���و ،زیرا با اینکارت برادرت را بیحرمت میسازی17 .با
دختر و نؤه زنی که با او نزدیکی کردهای ،همبستر مشو ،چون
این کار زنا کردن با محرم اس���ت18 .تا زمانی که زنت زنده
است ،نباید با خواهر او ازدواج کنی.
«19با زنی که عادت ماهانه دارد ،همبستر مشو20 .تو نباید
با زن یک شخص دیگر همبستر ش���وی ،چرا که به وسیلٔه او
ناپاک میشوی21 .هیچیک از فرزندانت را برای بت مولِک بر
قربانگاه او نسوزان ،چون این عمل ،نام خداوند ،خدای تو را
بیحرمت میس���ازد22 .هیچ مردی نباید با مرد دیگری رابطٔه
جنسی داشته باشد ،زیرا خدا از این کار نفرت دارد23 .هیچ زن
یا مردی نباید با حیوانی رابطٔه جنسی داشته باشد ،چون با این
عمل خود را ناپاک میسازد و این کار بسیار زشت است.
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«24با این کارها خود را ناپاک نسازید ،زیرا بهخاطر همین کار
است که میخواهم همٔه اقوامی را که در این سرزمین زندگی
میکنند ،بیرون کنم و شما را در �آن جای دهم�25 .آن سرزمین
بهخاطر کارهای زشت �آنها �آلوده شد ،بنابراین میخواهم همٔه
ساکنان �آنجا را به س���زای کارهایشان برسانم و �آنها را از �آنجا
بیرون اندازم26 .شما خواه اسرائیلی باشید ،خواه بیگانه ،باید
قوانین و احکام م���را بجا �آورید و از ارتکاب کارهای زش���ت
خودداری کنید27 .زیرا �آن سرزمین بهخاطر کارهای زشت �آن
مردمی که پیش از ش���ما در �آنجا بودند� ،آلوده شد28 .و شما
هم اگر به �آنگونه کارها دس���ت بزنید و �آن س���رزمین را �آلوده
کنید ،مثل �آن م���ردم از �آنجا بیرون انداخته میش���وید29 .زیرا
هرکسی که مرتکب یکی از این کارهای زشت شود ،از بین
قوم طرد میگردد.
ِ
زش���ت �آن مردم ،خود
«30بنابراین هرگز با ارتکاب کارهای
را �آلوده نس���ازید ،بلکه قوانین مرا بجا �آورید ،زیرا من خداوند
خدای شما هستم».

19

قوانین قداست و عدالت

خداوند به موسی فرمود 2که به قوم اسرائیل بگوید:
«شما باید مثل من که خداوند خدای شما هستم،
مقدّس باش���ید3 .به پدر و مادرتان احترام بگذارید و مق ّررات
سبت مرا رعایت نمایید ،زیرا من خداوند خدای شما هستم.
«4بتپرس���تی نکنید و برای خود بت نس���ازید ،چرا که من
خداوند خدای شما هستم.
«5هنگامیکه قربانی سلامتی به حضور من تقدیم میکنید،
قوانین را رعایت کنید ،تا هدیٔه شما پذیرفته شود6 .گوشتش
را باید در همان روزی که حیوان را قربانی میکنید و یا فردای
�آن بخورید .هرچه را که تا روز سوم باقی میماند ،باید در �آتش
بسوزانید7 .اگر در روز سوم �آن را بخورید ،مکروه است و من
�آن قربانی را نمیپذیرم8 .پس اگر در روز سوم �آن را بخورید،
گناهکار میشوید ،زیرا به قدّوس ّیت من ،بیاحترامی میکنید و
در نتیجه ،از بین قوم من طرد میشوید.
«9وقتی محصول زمین خود را درو میکنید گوشه و کنار زمین
را درو ننمایید .همچنین خوش���ههایی را که باقیماندهاند جمع
نکنید10 .در وقت انگورچینی ،تمام انگورهای تاکستان خود
را نچینید .خوشهها و دانههای انگور را که بر زمین افتادهاند،
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جمع نکنید� .آنها را ب���رای فقرا و بیگانگان بگذارید ،زیرا من
خداوند خدای شما هستم.
«11از دزدی ،خیان���ت و دروغگویی پرهیز نمایی���د12 .به نام
من قسم ناحق نخورید و نام مرا بیحرمت نسازید ،چون من
خداوند خدای شما هستم.
«13به همنوع خود ضرر نرسانید و به مال او خیانت نکنید.
مزد کارگری را که برای شما کار میکند در موقع مع ّین بپردازید.
حتّی برای شب هم نزد خود نگاه ندارید14 .به اشخاص کَر،
دشنام ندهید و پیش پای مردمان کور ،سنگ نیندازید ،بلکه از
من بترسید ،زیرا من خداوند خدای شما هستم.
«15در قضاوت ،عادل باشید و بین فرد تنگدست و ثروتمند
تبعیض قایل نش���وید ،بلکه با همه از روی انصاف و عدالت
رفتار نمایید16 .سخنچینی نکنید و هرگاه جان کسی در دادگاه
در میان باشد ،اگر شهادت شما به او کمک میکند ،ساکت
نمانید .زیرا من خداوند خدای شما هستم.
«17کینهتوز نباشید .اختلافات خود را حل کنید تا دچار گناه
نشوید18 .از کس���ی انتقام نگیرید و از او متن ّفر نشوید ،بلکه
همسایهات را مثل جان خود دوس���ت بدار ،زیرا من خداوند
خدای شما هستم.
«19اح���کام مرا بجا �آورید .حیوان���ات خانگی را با حیوانات
غیر همنوع �آنها وادار به جفتگیری نکنید .در زمین خود دو
نوع بذر نکارید و لباسی که میپوشید ،نباید از دو نوع پارچٔه
مختلف باشد.
«20اگر کس���ی با کنیزی که صیغٔه ش���خص دیگری است،
همبستر شود و �آن کنیز بازخرید و یا �آزاد نشده باشد� ،آنها را
نباید کشت ،بلکه مجازات شوند ،چرا که �آن زن �آزاد نشده
اس���ت 21و �آن مرد باید قوچی را به عنوان قربانی جبران خطا
جلوی در ورودی خیمٔه مقدّس بیاورد22 .کاهن باید با �آن قوچ
برای او به حضور خداوند ک ّفاره کند و به این ترتیب �آن مرد
از گناه پاک میشود.
«23هنگامیکه به سرزمین کنعان وارد شدید ،هرگونه درخت
میوه که کاش���تید ،میوههای �آنها را برای سه سال اول ناپاک
بدانید و شما نباید میؤه �آنها را بخورید24 .تمام محصول سال
چهارم را برای سپاس و شکرگزاری وقف خداوند کنید25 .ا ّما
در سال پنجم شما میتوانید از میؤه �آنها بخورید و اگر به همین
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طریق رفتار کنید ،ثمر فراوان میگیرید؛ زیرا من ،خداوند خدای
شما هستم.
«26شما نباید گوش���تی را که خون داشته باشد بخورید .از
فالگیری و جادوگری خودداری کنید27 .موهای شقیقههای خود
را نتراشید و گوشههای ریش خود را نچینید28 .در مراسم عزاداری
برای مردگان ،بدن خود را زخمی یا خالکوبی نکنید.
«29دخترتان را با وادار ساختن به فحشا در پرستشگاه ،بیحرمت
و بیعصمت نسازید .اگر چنین کنید �آنها به دنبال خدایان دیگر
رفته و سرزمین شما ُپر از زنا و شرارت خواهد شد30 .شرایط و
مق ّررات روز سبت مرا رعایت کنید و معبد مرا مقدّس و محترم
شمارید ،زیرا من خداوند خدای شما هستم.
«31از جنگیران و جادوگران طلب کمک نکنید ،زیرا �آنها شما را
�آلوده و ناپاک میسازند ،چرا که من خداوند خدای شما هستم.
«32در جلو پای مو سفیدان بپا برخیزید و به پیر مردان احترام
گذارید.
«33اگر یک شخص بیگانه در سرزمین شما زندگی میکند،
به او �آزار نرسانید 34با او مثل یک اسرائیلی رفتار کنید و مثل
جان خود دوستش بدارید ،زیرا خود ش���ما زمانی در سرزمین
مصر بیگانه بودید ،زیرا من خداوند خدای شما هستم.
«35در اندازهگیری طول و حجم و وزن تقلّب نکنید36 .از
وسایل دقیق استفاده کنید ،زیرا من خداوند خدای شما هستم
و من شما را از مصر بیرون �آوردم37 .شما باید تمام احکام و
قوانین مرا بجا �آورید ،زیرا من خداوند خدای شما هستم».

20

مجازات نامطیعان

خداوند به موس���ی فرمود«2 :به قوم اسرائیل بگو
که هرکسی ،چه اسرائیلی باشد چه بیگانهای که
در بین �آنها زندگ���ی میکند ،اگر فرزندان خ���ود را برای بت
مولِک قربانی کند ،باید سنگس���ار شود3 .من خودم برضد او
بر میخیزم و از بین قوم طردش میکنم ،زیرا فرزندان خود را
برای بت مولِک قربانی کرده و با این کار خود معبد مرا �آلوده
و نام مقدّس مرا بیحرمت نموده است4 .اگر مردم از گناه او
چشم بپوشند و او را محکوم به مرگ نکنند�5 ،آن وقت خودم
به ضد او و خانوادهاش و همٔه کس���ان دیگری که با پرستش
بت مولِک به من خیانت کردهاند ،بر میخیزم و �آنها را از بین
قوم طرد میکنم.
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«6اگر ش���خصی از ارواح و جادوگ���ران کمک طلب کند،
گناهکار است و من به ضد او بر میخیزم و از بین قوم طردش
میکنم7 .پس خود را تقدیس کنید ،و مقدّس باشید ،زیرا من
خداوند خدای شما هستم8 .احکام مرا بجا �آورید .من خداوند
هستم و شما را پاک و مقدّس میسازم.
«9هرکسی که پدر یا مادر خود را لعنت کند باید کشته شود
و خونش به گردن خودش میباشد.
«10اگر شخصی با زن شخص دیگری زنا کند ،باید زن و مرد
هر دو کشته شوند11 .کسیکه با زن پدر خود همبستر شود،
به پدر خود بیحرمتی کرده است و هر دو باید کشته شوند و
خونشان به گردن خودشان خواهد بود12 .هرگاه مردی با عروس
خود زنا کند ،هر دو باید کشته شوند ،زیرا با محرم خود زنا
کرده است و خونشان به گردن خودشان خواهد بود13 .اگر
مردی با مرد دیگری رابطٔه جنس���ی داشته باشد ،هردوی �آنها
مرتکب کار زشتی شدهاند و باید هر دو کشته شوند ،خودشان
مسئول مرگ خودشان خواهند بود14 .اگر مردی با زنی و مادر
او ازدواج کند ،گناه عظیمی را مرتکب شده است و هر سه
را باید در �آتش بسوزانند ،تا این لکٔه بدنامی از میان شما پاک
شود15 .اگر مردی با یک حیوان جماع کند� ،آن مرد با حیوان
یکجا کشته شوند16 .همچنین اگر زنی با یک حیوان جماع
کند ،زن و حیوان هر دو باید کشته شوند و خونشان به گردن
خودشان خواهد بود.
«17اگر مردی با خواهر یا خواهر ناتنی خود ازدواج کند ،کار
بسیار زشتی کرده اس���ت و هر دو باید در برابر عموم مردم از
بین قوم طرد گردند و �آن مرد باید جزا ببیند ،چرا که با خواهر
خود زنا کرده اس���ت18 .اگر مردی ب���ا زنی که عادت ماهانه
دارد همبستر شود ،هر دو قانون شکنی کردهاند و باید از بین
قوم طرد گردند.
«19اگر م���ردی با عمه یا خالٔه خود همبس���تر گردد ،هر دو
باید مجازات شوند ،چرا که با محرم خود زنا کردهاند20 .اگر
مردی با زن عمو یا زن دایی خود همبس���تر ش���ود ،به ایشان
بیحرمتی کرده اس���ت .این مرد و زن باید به سزای کار خود
برسند و بدون فرزند بمیرند21 .هرگاه مردی با زن سابق برادر
خود ازدواج کند ،به برادر خود بیاحترامی کرده اس���ت و هر
دو بدون فرزند خواهند ُمرد.
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«22شما باید همٔه احکام و دستورات مرا بجا �آورید و به �آنها
عمل کنید تا ش���ما را از �آن س���رزمینی که به شما بخشیدهام،
طرد نکنم23 .شما نباید از �آداب و رسوم مردمی که میخواهم
از �آنجا برانم ،پیروی کنید؛ زیرا �آنها بهخاطر کارهایشان ،مرا از
خودشان بیزار کردهاند24 .من به شما وعده دادهام که شما �آن
سرزمین غنی و حاصلخیز را متص ّرف شوید .من خداوند خدای
شما هس���تم که شما را از اقوام جهان جدا کردم و برای خود
برگزیدم25 .شما باید بتوانید تشخیص دهید که کدام حیوان یا
پرنده حلال یا حرام است .شما نباید گوشت حیوان یا پرندٔه
حرام را بخورید ،زیرا من �آنها را حرام ساختهام و خوردن �آنها
شما را ناپاک میکند26 .ش���ما باید برای من پاک و مقدّس
باشید ،زیرا من ،خداوند و قدّوس هستم و شما را از اقوام دیگر
جدا کردم تا قوم من باشید.
«27هر مرد یا زنی که ارواح مردگان را احضار میکند ،باید
سنگسار شود و خونش به گردن خودش خواهد بود».

21

تقدس کاهنان
ّ

خداوند به موس���ی فرمود« :به هارون و پس���رانش
بگو که هرگز به جنازٔه کسی دس���ت نزنند ،زیرا
که ناپاک میش���وند2 ،مگر اینکه جنازٔه یکی از خویشاوندان
نزدیک ،یعنی مادر ،پدر ،پسر ،دختر ،برادر 3یا خواهرش که
شوهر نکرده و در خانٔه او میزیسته است ،باشد4 .چون کاهن
رهبر قوم خود اس���ت ،او نباید خود را در مرگ افراد خانوادٔه
زنش ناپاک کند.
«5هیچ کاهنی نباید به نش���انٔه سوگواری سر خود را بتراشد
یا ریش خود را کوتاه کند و یا بدن خود را زخمی کند6 .او
باید مقدّس باش���د و مرا بیحرمت نکند .او برای من هدایای
خوردنی بر �آتش تقدیم میکند ،پس باید مقدّس باش���د7 .او
نباید با زن فاحشه و زنی که باکره نیست و یا زن بیوه عروسی
کند ،زیرا او نزد خدای خود مقدّس اس���ت8 .کاهنان را باید
مقدّس بشمارید ،چرا که �آنها هدایای خوردنی برای من تقدیم
میکنند .من خداوند و قدّوس هستم و شما را تقدیس میکنم
9اگر دختر کاهن فاحشه شود ،پدر خود را بیحرمت میسازد
و باید او را زنده در �آتش بسوزانند.
«10کاهن اعظم که با روغن مخصوص ،مسح و تقدیس شده
است و لباس کهانت میپوشد ،نباید هنگام سوگواری موهای
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خود را باز و پریشان بگذارد یا جامٔه خود را بدرد12-11 .چون
او برای من مس���ح و تقدیس شده است ،نباید با خارج شدن
از معبد و رفتن به خانهای که جنازه در �آن اس���ت ،حتّی اگر
جنازٔه پدر و مادرش باشد ،معبد مرا بیحرمت سازد14-13 .با
دختری که باکره است باید ازدواج کند و با زن بیوه یا فاحشه
عروس���ی نکند ،بلکه زن او دختر باکرهای از خاندان خودش
باشد15 .در غیر این صورت فرزندان او در بین مردم بیحرمت
خواهند بود».
16خداوند به موسی فرمود«17 :به هارون بگو که اگر در نسلهای
�آینده یکی از فرزندان او عیب جسمانی داشته باشد ،نباید هدیٔه
خوردنی به حضور من تقدیم کند19-18 .و کس���یکه معیوب
و کور یا شل باشد ،یا نقصی در صورتش داشته و یا دست یا
پایش شکسته باشد ،نباید هدیهای را به حضور من تقدیم کند.
20شخصی که گوژپشت ،کوتاه قد ،مبتلا به بیماری چشم یا
پوست و یا خواجه باش���د21 ،بهخاطر عیب جسمانیاش حق
ندارد که هدای���ای خوردنی به حضور من بر �آتش تقدیم کند،
22او میتواند از هدایای مقدّس و هم از مقدّسترین هدایا که به
حضور من تقدیم میشوند ،بخورد23 ،ا ّما او نباید به نزدیک
پردٔه جایگاه مقدّس و یا قربانگاه برود ،چون نقص جس���مانی
دارد و با این کار خود ،معبد مرا بیحرمت میسازد ،زیرا من
خداوند هستم و �آنها را تقدیس کردهام».
24پس موس���ی این دس���تورات را به هارون ،پسران او و قوم
اسرائیل داد.

22

وسیت هدایا
ّ
قد ّ

خداوند به موسی فرمود«2 :به هارون و پسرانش
بگو به هدایای مقدّسی که قوم اسرائیل برای من
وقف میکنند ،احترام بگذارند .من خداوند هستم و نام مقدّس
مرا بیحرمت نسازند3 .اگر کس���ی از فرزندانتان در نسلهای
�آینده ،ناپاک باشد و به هدایای مقدّسی که قوم اسرائیل برای
من وقف کردهاند ،نزدیک ش���ود� ،آن شخص باید از بین قوم
طرد گردد .من خداوند هستم.
«4هیچی���ک از فرزندان هارون که جذام داش���تهباش���د یا از
بدنش مایع جاری شود ،تا هنگامیکه پاکیزه نگردد ،نمیتواند
از قربانیهای مقدّس بخورد .هر کاهنی که به جنازهای دست
بزند یا در اثر خروج منی از بدنش ناپاک ش���ده باش���د 5و یا
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حیوان یا شخصی را که ناپاک اس���ت ،لمس کند 6تا غروب
ناپاک خواهد بود و تا غس���ل نکند ،حق ندارد که از هدایای
مقدّس بخورد7 .او هنگام غروب �آفتاب پاک میش���ود و بعد
از �آن میتواند از خوراک مقدّس که حق اوست ،بخورد8 .او
نباید گوشت حیوان مرده یا حیوانی را که یک جانور وحشی
دریده باشد ،بخورد ،زیرا با این کار ،خود را ناپاک میسازد.
من خداوند هستم.
«9همٔه کاهنان باید از این دستورات پیروی کنند ،در غیر این
مقصر خواهند بود و هلاک خواهند ش���د ،زیرا اوامر
صورت ّ
مقدّس مرا بجا نیاوردهاند .من خداوند هستم و �آنها را تقدیس
کردهام.
«10تنها کاهنان میتوانند از هدایای مقدّس بخورند و هیچکس
دیگر ،حتّی خدمتکار و مهمان کاهن هم حق خوردن �آنها را
ندارد11 .ا ّما غلام زرخرید و ی���ا �آنهایی که در خانٔه او به دنیا
�آمده باشند ،میتوانند از �آنها بخورند12 .اگر دختر یک کاهن
با ش���خصی که کاهن نباش���د ازدواج کند ،نباید از �آن هدایا
بخورد13 .ا ّما اگر بیوه شده و یا طلاق گرفته و بیفرزند بوده و
به خانٔه پدر برگشته باشد� ،آنگاه میتواند از خوراک پدر خود
بخورد .پس به غیراز اعضای خان���دان کاهنان ،کس دیگری
حق خوردن �آنها را ندارد.
«14اگر کسی ندانسته از هدایای مقدّس بخورد باید همان مقدار
را به اضافه یک پنجم به کاهن بازگرداند15 .پس کاهنان نباید
به اشخاص دیگر اجازه بدهند که با خوردن هدایای مقدّسی که
قوم اسرائیل برای من وقف میکنند� ،آنها را بیحرمت سازند،
مقصر ش���ناخته میشوند .من خداوند هستم
16زیرا با این کار ّ
و �آن هدایا را تقدیس میکنم».
17خداوند به موس���ی فرمود«18 :به هارون ،پسران او و تمام
قوم اس���رائیل بگو وقتی یک اسرائیلی یا یکی از بیگانگانی که
در بین �آنها زندگی میکند ،هدیهای به عنوان قربانی سوختنی
می�آورد ،چه �آن هدیٔه نذری باشد چه دلخواه 19برای اینکه من
�آن را بپذیرم� ،آن قربانی باید گاو ،گوسفند یا ُبز نَر و بیعیب
باشد تا من �آن را بپذیرم20 .حیوانی را که عیب داشته باشد،
نباید قربانی کرد ،زیرا من �آن را قبول نمیکنم.
«21هرگاه کسی از رمه یا گلّٔه خود حیوانی را به عنوان قربانی
سلامتی برای من تقدیم میکند ،چه این قربانی نذری باشد،
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چه دلخواه� ،آن حیوان باید سالم و بیعیب باشد تا مورد قبول
من واقع گردد22 .حیوان کور ،ش���ل ،مجروح و یا حیوانی را
که بدنش زخم داشته باش���د ،نباید بر �آتش قربانگاه برای من
تقدیم شود23 .گاو یا گوسفندی که عضو زاید یا ناقص داشته
باشد ،میتوانید به عنوان هدیٔه دلخواه تقدیم کنید ،ا ّما نه به
صورت قربانی نذری24 .حیوانی که بیضهاش کوبیده یا بریده
شده باشد را نباید در سرزمین خود برای من قربانی کنید.
«25حیوانات���ی را ک���ه از بیگان���گان میخرید ،ب���رای قربانی
استفاده نکنید .این حیوانات ناقص به حساب می�آیند و پذیرفته
نمیشوند».
27-26خداوند به موسی فرمود« :وقتی گاو ،گوسفند یا ُبزی
به دنیا می�آید ،تا هفت روز باید نزد مادرش بماند و بعد از �آن
میتوان �آن را بر �آتش برای من تقدیم کرد28 .گاو یا گوسفند را
نباید با ب ّرهاش در یک روز گذرانید29 .وقتی قربانی شکرگزاری
را به حضور من تقدیم میکنید ،باید مق ّررات قربانی را رعایت
کنید ،وگرنه من قربانی شما را قبول نمیکنم 30و گوشت �آن
را باید در همان روز بخورید و تا فردای �آن باقی نماند.
«31ش���ما باید تمام احکام مرا بج���ا �آورید ،زیرا من خداوند
هستم32 .نام مقدّس مرا بیحرمت نسازید و من که خداوند
هستم ،شما را تقدیس میکنم ،پس تمام قوم اسرائیل باید مرا
مقدّس بدانند؛ 33چرا که من شما را از سرزمین مصر به اینجا
�آوردم تا خدای شما باشم».

23

عیدهای مذهبی

خداوند این مق ّررات را به موسی 2در مورد عیدهای
مذهبی ،هنگامیکه مردم اسرائیل برای نیایش جمع
میشوند ،داد3 .شش روز کار کنید ،ا ّما روز هفتم که سبت و
یک روز مقدّس است ،برای استراحت تعیین شده است ،در �آن
روز نباید کار کرد ،بلکه برای نیایش جمع شوید .در هر مکانی
که زندگی کنید ،روز سبت به من تعلّق دارد4 .این عیدهای
مقدّس باید در زمانهای مشخصی برگزار شوند.
عید فصح و عید نان فطیر

(اعداد )25-16:28

5عید فصح که به احترام خداوند گرفته میشود ،بایستی از
غروب روز چهاردهم ماه اول شروع ش���ود6 .در روز پانزدهم
همان ماه ،عید نان فطیر شروع میشود و شما باید برای هفت
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روز نان فطیر ،یعنی نانی که بدون خمیرمایه پخته شده باشد،
بخورید7 .در روز اول این عید ،برای نیایش جمع شوید و از
هرگونه کارهای روزمرٔه خود ،دست بکش���ید8 .مدّت هفت
روز هدایای س���وختنی برای من تقدیم کنید .در روز هفتم از
کارهای روزمرٔه خود دست بکشید و دوباره برای عبادت جمع
شوید.
عید میوۀ نوبر

10-9وقتی به سرزمینی که خداوند به شما میبخشد ،رفتید
و اولین محصول زمین خود را درو کردید ،نوبر �آن را به کاهن
بدهید 11او باید �آن را به عنوان هدیٔه مخصوص ،در روز بعد از
سبت به حضور خداوند بیاورد تا از طرف شما پذیرفته شود.
12در همان روز یک ب ّرٔه یک س���الٔه نر را که س���الم و بیعیب
باش���د ،به عنوان قربانی س���وختنی به حضور من تقدیم کنید.
13همراه �آن ،هدیهای برای قربانی �آردی که عبارت است از دو
کیلو �آرد مرغوب ،مخلوط با روغن زیتون به حضور من تقدیم
کنید .بوی این هدیه ،برای من خوشایند است .یک لیتر شراب
را هم به عنوان هدیٔه نوش���یدنی بیاورید14 .تا این هدایا را به
حضور من تقدیم نکنید ،نباید نان یا حبوبات را به صورت خام
یا برشته بخورید .این مق ّررات را همیشه و در نسلهای �آینده،
در هر جایی که باشید رعایت کنید.
عید نوبر محصوالت

(اعداد )31-26:28

«15هفت هفته بعد از روز سبت ،روزی که نوبر محصول خود
را برای خداوند می�آورید16 .یعنی در روز پنجاهم که روز بعد از
هفتمین سبت است ،هدیٔه دیگری از نوبر محصول خود را به
خداوند تقدیم کنید17 .از هر خانواده دو قرص نان را به عنوان
هدیٔه مخصوص به حضور من بیاورید .هر قرص �آن باید از دو
کیلو �آرد با خمیرمایه ،پخته شده باشد و به عنوان نوبر محصول
خود به حضور من تقدیم شود18 .همراه این نانها ،هفت ب ّرٔه
یک سالٔه سالم و بیعیب ،یک گوساله و دو قوچ را به عنوان
قربانی سوختنی با هدایای �آردی و نوشیدنی به حضور خداوند
تقدیم کنید .بوی این قربانیها که بر �آتش تقدیم میشوند ،برای
خداوند خوشایند است19 .همچنین یک ُبز نر را به عنوان قربانی
گناه و دو ب ّره یک سالٔه نر را برای قربانی سلامتی تقدیم نماید.
20کاهن باید نانها را با �آن دو ب ّره به عنوان هدیٔه مخصوص به
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خداوند ،برای کاهنان تقدیم کند .این هدایا بسیار مقدّسند.
21در �آن روز همٔه شما باید از کار روزم ّرٔه خود دست بکشید
و برای نیایش جمع شوید .فرزندانتان هم در �آینده در هر کجا
که باشند ،همین مق ّررات را رعایت نمایند.
«22وقتی محصولات خود را درو میکنید ،گوشههای زمین
را تماماً درو نکنید و خوشههایی که بر زمین افتادهاند را جمع
نکنید تا مردم فقیر و بیگانگانی که در بین شما زندگی میکنند،
از �آنها استفاده نمایند .من خداوند خدای شما هستم».
عید سال نو

(اعداد )6-1:29

24-23خداوند به موسی این دستورات را داد« :به قوم اسرائیل
بگو که هر سال ،روز اول ماه هفتم روز استراحت است و همٔه
مردم اسرائیل با شنیدن صدای شیپور ،برای نیایش گردهم �آیند.
25در �آن روز هدی���های بر �آتش برای من تقدیم کنید و همگی
باید از کارهای روزمرٔه خود دست بکشید».
روز ک ّفاره

(اعداد )11-7:29

27-26خداوند به موسی فرمود« :هر سال ،روز دهم ماه هفتم،
روز ک ّفاره است .در �آن روز برای عبادت جمع شوید .همگی
شما روزه بگیرید و هدیهای بر �آتش برای من تقدیم کنید28 .در
�آن روز از هر کاری که دارید ،دس���ت بکش���ید؛ زیرا �آن روز،
روزی است که باید مراسم مذهبی را بجا �آورید تا از گناهانتان
پاک شوید29 .هرکسی که در �آن روز ،روزه نگیرد ،از بین قوم
من طرد میشود30 .یا اگر کسی کار کند ،خودم او را از بین
میبرم31 .این یک قانون ابدی است و باید در نسلهای �آیندٔه
شما در هر جایی که باشند رعایت شود32 .از غروب روز نهم
ماه هفتم تا غروب روز دهم �آن ماه ،روز مخصوص اس���ت و
باید روزه بگیرید و استراحت کنید».
عید خیمهها

(اعداد )40-12:29

34-33خداوند به موسی فرمود« :به قوم اسرائیل بگو که در
روز پانزدهم ماه هفتم ،عید خیمهها شروع میشود هفت روز
در حضور من جشن گرفته شود35 .در روز اول عید ،همگیتان
باید از کارهای روزمرٔه خود دست بکشید و برای عبادت جمع
ش���وید36 .در �آن هفت روز هدایایی را بر �آتش به حضور من
تقدیم کنید .در روز هش���تم باز برای عب���ادت گرد هم �آیید و
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هدیهای بر �آتش برای من تقدیم نمایید� .آن روز ،روز پرس���تش
است و شما نباید به هیچ کاری دست بزنید.
( «37اینها عیدهای مذهبی هستند که باید ،تمام مردم اسرائیل،
برای نیایش جمع شوند و قربانیهای سوختنی و هدایای �آردی و
نوشیدنی را مطابق مق ّررات ،بر �آتش به من تقدیم کنند38 .این
عیدها به غیراز روزهای عادی س���بت میباشند و هدایایی که
در این عیدها تقدی���م میکنند ،غیراز هدایایی عادی ،نذری و
داوطلبانه هستند که به حضور من تقدیم میکنند).
«39در روز پانزدهم ماه هفتم ،وقتی خرمن را جمع میکنید این
عید را برای هفت روز در حضور من برگزار کنید .روزهای اول و
هشتم عید ،روزهای استراحت میباشند40 .در روز اول ،بهترین
میوههای درختان خود را بچینید و ش���اخههای درخت خرما و
شاخههای ُپر برگ بی ِد لب جوی را جمع کنید و به مدّت هفت
روز ،این عید را به احترام من که خداوند خدای شما هستم،
جشن بگیرید41 .این عید را در ماه هفتم هر سال برای هفت روز
جشن بگیرید و این قانونی است همیشگی که باید در نسلهای
�آینده �آن را رعایت کنید42 .در مدّت این هفت روز همٔه شما
مردم اسرائیل ،باید در خیمهها به سر ببرید43 ،تا فرزندانتان در
�آینده �آگاه باشند که من خداوند خدای �آنها ،وقتی قوم اسرائیل را
از سرزمین مصر بیرون �آوردم� ،آنها را در خیمهها جا دادم».
44به این ترتیب ،موسی مق ّررات عیدهای مذهبی را به اطّلاع
قوم اسرائیل رسانید.

24

نگهداری از چراغها

(خروج )21-20:27

خداوند به موسی فرمود«2 :به قوم اسرائیل دستور
بده که روغن زیتون خال���ص را برای چراغهای
معبد بیاورند و چراغها همیشه روشن باش���ند4-3 .هارون هر
شامگاه چراغهایی را که در چراغدانهای طلای خالص ،که در
بیرون پرده مق ّدسترین مکان ،مقابل صندوق پیمان قرار دارند،
با روغن زیتون ُپر کند و چراغها را همیشه �آماده تا صبح روشن
نگه دارد .این قانونی جاودانی برای نسلهای �آیندٔه شماست.
مقدس
نان ّ

«5با دوازده کیل���و �آرد ،دوازده قرص نان بپزید 6و �آنها را در
دو ردیف ش���ش تایی بر سر میزی که از طلای خالص ساخته
شده است و در حضور من قرار دارد ،بگذارید7 .بر هر ردیف
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نان ،کُندُر خالص بگذارید تا به عنوان نمونهای از نان بر �آتش
به حضور من تقدیم کنید 8در �آینده در هر س���بت نان باید به
حضور خداوند تقدیم ش���ود .این وظیفٔه مردم اس���رائیل برای
همیشه است9 .این نان به هارون و پسرانش تعلّق دارد� ،آنها را
باید در یکجای مقدّس بخورند ،زیرا این هدیه از مقدّسترین
هدایایی است که به حضور من تقدیم میشود».
مجازات کفر گفتن

11-10روزی مردی که پدرش مصری و مادرش یک اسرائیلی به
نام شلومیت ،دختر ِدبری ،از طایفٔه دان بود ،با مردی اسرائیلی
در اردوگاه به نزاع پرداخت و به خداوند کفر گفت و او را نزد
موسی �آوردند12 .او را توقیف کردند تا ببینند خواست خداوند
برای او چیست.
13خداوند به موسی فرمود�«14 :آن مرد را از اردوگاه بیرون ببرید
و همٔه کسانیکه کفر گفتن او را شنیدند دستهای خود را بر
او بگذارند و �آنگاه تمام قوم اسرائیل او را سنگسار کنند15 .به
قوم اس���رائیل بگو که هرکسی که به خدای خود کفر بگوید،
به سزای عملش برسد و باید بمیرد 16و تمام مردم اسرائیل او را
سنگسار کنند .این قانون شامل حال مردم اسرائیل و همچنین
بیگانگانی که در بین �آنها زندگی میکنند ،میشود.
«17هرکسی که مرتکب قتل گردد ،باید کشته شود18 .اگر
کسی حیوانی را که متعلّق به او نیست بکشد ،باید عوض �آن
را به صاحبش بدهد ،جان به عوض جان.
«19هرگاه ش���خصی به کس دیگری صدمه برساند ،باید او
هم همان صدمه را ببیند20 .اگر اس���تخوان کسی را بشکند،
استخوان او نیز باید شکسته شود .هرگاه کسی چشم شخص
دیگری را کور کند ،باید چشم خودش هم کور شود .و اگر
دندان کسی را بشکند دندان او را نیز بشکنند .هرگاه شخص
دیگری را زخم ی کند خود او هم باید زخم ی شود21 .هرکسی
که یک حیوان را بکشد ،باید عوض �آن را بدهد و اگر شخص
دیگری را بکشد ،خودش هم کشته شود22 .این قانون برای
اسرائیلیها و هم برای بیگانگان است زیرا من خداوند خدای
شما هستم».
23پس موس���ی اینها را به مردم گف���ت و �آنگاه �آن مرد را به
بیرون اردوگاه برده ،سنگسارش کردند و مردم اسرائیل مطابق
فرمان خداوند عمل نمودند.
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25

سال هفتم

(تثنیه )11-1:15

خداوند این دستورات را در کوه سینا به موسی
داد«2 :ب���ه قوم اس���رائیل بگ���و هنگامیکه وارد
سرزمینی که به شما میدهم ش���دید ،هر هفت سال بگذارید
که زمین من اس���تراحت کند3 .شش س���ال زمینهای خود را
کشت کنید ،درختان انگور را هرس نمایید و محصولات خود
را جمع کنید4 .ا ّما در س���ال هفت���م زمین را به خداوند وقف
نمایید و در �آن چیزی نکارید و هرس نکنید5 .نباتات خودرو
را که در زمین شما میرویند درو نکنید و همچنین انگور را از
درختانی که هرس نش���دهاند برای خود نچینید� .آن سال برای
زمین ،سال اس���تراحت اس���ت6 .گرچه در �آن سال کشت و
زراعت نمیشود ،ا ّما من برای شما و غلام ،کنیز و کارگرانتان
و همچنین بیگانگان که در بین شما زندگی میکنند ،خوراک
ته ّیه میکنم7 .رمه و گلّٔه ش���ما و جانوران وحشی هم باید از
محصول زمین بخورند.
سال پنجاهم

«8هفت مرتبه هفت سال یعنی در مجموع چهل و نُه سال
بشمار9 ،سپس در روز دهم ماه هفتم ،یعنی روز ک ّفاره ،شخصی
را بفرس���ت تا در سرتاسر زمین ش���یپور بزند10 .به این ترتیب،
سال پنجاهم را مقدّس بشمارید و برای همٔه ساکنان سرزمین
اعلام �آزادی کنید .در این سال همٔه دارایی ،مردمی که فروخته
ش���ده بودند ،به صاحبان اصلی یا بازماندگانشان بازگردانده
شوند و هرکس که به عنوان برده فروخته شده بود ،به خانوادٔه
خود بازگردد11 .در سال پنجاهم نه چیزی در زمین بکارید ،نه
محصول �آن را درو نمایید و نه انگورها را جمع کنید12 .سال
پنجاهم ،سال مقدّس است و در این سال هر چیزی را که در
زمین میروید ،بخورید.
«13در سال پنجاهم هرکسی باید به ُملک و جای خود بازگردد.
14در معاملٔه خرید و فروش زمین ،صادق و با انصاف باشید.
15قیمت �آن باید مطابق تعداد س���الهایی که به س���ال پنجاهم
�آینده مانده است ،تعیین گردد16 .یعنی اگر سالهای زیادی به
سال پنجاهم مانده باش���ند ،قیمت زمین زیادتر و اگر سالهای
کمی مانده باشند ،از قیمت �آن کاسته میشود .به این معنی
که فروشنده ،قیمت محصولات سالهای باقیمانده را از خریدار
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میگیرد17 .در معامله با بنیاسرائیل صادق باشید و از من که
خداوند خدای شما هستم ،اطاعت کنید.
مشکل سال هفتم

«18اوامر و فرامین مرا بجا �آورید تا در سرزمین خود با �آسودگی
و امن ّیت زندگی کنید19 .زمین ،محصول کافی بار می�آورد و
هرقدر که بخواهید ،میتوانید از محصول �آن بخورید و س���یر
شوید.
«20بعضی خواهند پرسید' :پس در سال هفتم که هیچ کشت
و زراع نمیش���ود ،چه بخوریم؟' 21جواب این است که من،
زمین را در سال ششم �آنقدر برکت میدهم که برای سه سال
محصول کافی بار �آورد22 .تا وقتی در س���ال هشتم شروع به
جم���ع�آوری محصول خود میکنید ،هنوز ه���م خوراک کافی
داشته باشید.
خرید دوبارۀ ملک

«23زمین را نباید به صورت دایمی بفروشید ،زیرا زمین متعلّق
به من است .به شما اجازه میدهم تا همچون بیگانگان از �آن
استفاده کنید.
«24وقتی زمین فروخته شد ،مالک اصلی حق دارد که �آن را
دوباره بخرد25 .اگر یک اسرائیلی تنگدست شود و مجبور گردد
که زمین خود را بفروشد ،یکی از نزدیکترین خویشاوندان او باید
زمین را بازخرید کند26 .هرگاه �آن شخص ،کسی را نداشته
باشد که زمینش را بازخرید کند ،اگر بعد از مدّتی خودش پول
کافی به دست �آورد که زمین را دوباره بخرد27 ،در �آن صورت
باید قیمت محصولاتی را که تا سال پنجاهم از زمین حاصل
میش���ود پرداخت کند و زمین را بازخرید نماید28 .اگر توان
بازخرید �آن را نداشته باشد ،زمین تا سال پنجاهم ،نزد خریدار
باقی میماند ،ا ّما در سال پنجاهم ،باید دوباره �آن را به صاحب
اصلی خود بازگرداند.
«29هرگاه کسی خانٔه خود را که در میان دیوارهای شهر واقع
است بفروشد ،او حق دارد که در ظرف یک سال �آن را دوباره
بخرد30 .اگر بعد از یک س���ال نتواند �آن را بازخرید کند ،در
�آن صورت خانه به خریدار تعلّق میگیرد و فروشنده نمیتواند
در سال پنجاهم �آن را دوباره به دست �آورد31 .ا ّما اگر خانه در
روستای بدون دیوار واقع باش���د ،حکم زمین زراعتی را دارد.
مال���ک اصلی حق بازخری���د �آن را دارد و �آن را باید در س���ال
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پنجاهم به او بازگردان���د32 .ا ّما لاویان میتوانند املاک خود
را در ش���هرهایی که تعیین ش���ده ،در هر زمان بازخرید کنند.
33اگر یکی از لاویان خانه خود را در ش���هر بفروشد و نتواند
�آن را بازخرید کند ،باید در س���ال پنجاه���م �آن را دوباره به او
بازگردانند ،زیرا املاک لاویان به طور دایم متعلّق به مردم اسرائیل
است34 .ا ّما لاویان نمیتوانند کشتزارهای اطراف شهر خود را
بفروشند ،چرا که �آنها ِملک دایمی ایشان است.
قرض دادن به فقیر

«35هرگاه یکی از اسرائیلیان همسایٔه تو فقیر و تنگدست شود،
به او کمک نما .تو باید از او همانند کارگران خودت حمایت
کنی تا بتواند در میان شما زندگی کند36 .از او سودی نگیر،
بلکه از خدای خود بترس و اجازه بده که با تو زندگی کند.
37از پولی که به او قرض میدهی ،سود نگیر و چون به او غذا
میدهی ،توقّع فایده نداشته باش38 .من خداوند خدای شما
هستم که شما را از سرزمین مصر بیرون �آوردم تا سرزمین کنعان
را به شما بدهم و خودم خدای شما باشم.
آزادی بردگان

«39اگر یکی از همسایگان اسرائیلی تو فقیر شود و خود را به
تو بفروشد ،تو نباید با او مانند یک غلام رفتار کنی40 .او باید
مثل یک کارگر روزمزد تا سال پنجاهم برای تو کار کند41 .بعد
از �آن میتواند با اطفال خود ،خانٔه تو را ترک کند و به زمین
خود و نزد خانوادٔه خود بازگردد42 .شما بندگان خدا هستید و
او شما را از مصر بیرون �آورد ،پس نباید به بردگی فروخته شوید.
43با �آنها با خشونت رفتار مکن و از خداوند بترس44 .اگر به
برده نیاز دارید میتوانید از اقوامی که در اطراف شما هستند،
خریداری کنید45 .همچنین میتوانید فرزندان بیگانگانی را که
در بین شما زندگی میکنند ،حتّی اگر در سرزمین شما به دنیا
�آمده باشند ،بخرید�46 .آنها تا زنده هستند ،غلام شما میباشند
و میتوانید �آنها را بع���د از خود برای فرزندانتان واگذارید ،ا ّما
شما نباید با اسرائیلی بدرفتاری کنید.
«47اگر یکی از بیگانگانی که در بین ش���ما زندگی میکند
ثروتمند شود و یکی از اسرائیلیان تنگدست گردد و خود را به
�آن بیگانه و یا نزدیکان او بفروشد49-48 ،یکی از برادرانش یا
عمویش یا پسر عمویش یا یکی از اقوام نزدیکش میتواند او را
بازخرید کند .اگر خودش پول کافی به دست �آورد ،میتواند
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خود را بازخرید نماید50 .او باید با کسیکه او را خریده مشورت
کند و بهای بازخریدش را بر مبنای مزد کارگر روزمزد و سالهای
باقیمانده تا سال پنجاهم حساب کند52-51 .او باید بهای �آزادی
خود را به نسبت سالهای باقیمانده بپردازد53 ،مانند کسیکه
سالانه استخدام شده باشد .صاحب او نباید با خشونت با او
رفتار کند54 .اگر او با هیچیک از این شرایط �آزاد نشد ،او و
فرزندانش باید در س���ال پنجاهم �آزاد گردند55 .یک اسرائیلی
نمیتواند بندٔه دایمی باشد ،زیرا �آنها بندگان خداوند هستند.
او �آنها را از مصر خارج کرد ،او خداوند خدای شماست».

26

پاداش اطاعت

(تثنیه 24-12:7؛ )14-1:28

خداون���د فرم���ودُ « :بتها ،س���تونهای س���نگی و
مجسمههای تراشیده برای پرستش نسازید ،زیرا
من خداوند خدای شما هستم2 .از مق ّررات سبت من پیروی
کنید و به معبد من احترام بگذارید ،زیرا من خداوند هستم.
«3اگر مطابق اوامر و احکام من رفتار کنید و �آنها را بجا �آورید،
4من باران را به موقع خواهم فرس���تاد تا کشتزار ،محصول و
درختان ،میوه بار �آورند5 .خرمن شما �آنقدر زیاد میشود که
کوبیدن �آن تا فصل چیدن انگور طول خواهد کشید و محصول
انگور شما به قدری فراوان میشود که چیدن �آن تا زمان کاشتن
بذر طول خواهد کشید .خوراک فراوان خواهید داشت و در
سرزمین خود در امن ّیت زندگی خواهید کرد.
«6من در �آنجا صلح برقرار میسازم و بدون ترس و با �آسودگی
به خواب میروید .حیوانات خطرناک را از سرزمین شما دور
میکنم و جنگ و خونریزی در �آن رخ نمیدهد7 .بر دشمنان
غالب میشوید و با شمشیر شما ،هلاک میگردند8 .پنج نفر
از شما میتوانند صد نفر را مغلوب سازند و صد نفر شما هزار
نفر را شکست میدهند9 .به شما برکت میدهم و فرزندان زیاد
عطا میکنم و به قولی که دادهام ،وفا میکنم10 .محصولات
شما �آنقدر زیاد میش���وند که تا برداشتن محصول �آینده باقی
میمانند و نمیدانید که با �آن غلّ�ه�ٔ اضافه چه کنید11 .من در
بین شما ساکن میشوم و هرگز شما را ترک نمیکنم12 .من
همیشه با شما خواهم بود .من خدای شما خواهم بود و شما
قوم من خواهید بود13 .من خداوند خدای شما هستم که شما
را از سرزمین مصر بیرون �آوردم تا دیگر بردٔه �آن مردم نباشید.
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زنجیر بردگی را از پایتان و یوغ اسارت را از دوش شما برداشتم
تا با سرفرازی راه بروید.
سزای نافرمانی

(تثنیه )68-15:28

«14ا ّما اگر به حرف من گوش ندهید15 ،قوانین مرا رد کنید،
اوامر مرا بجا نیاورید و پیمانی را که با ش���ما بستهام بشکنید،
اینطور جزا میبینید16 :بر سر شما بلای ناگهانی می�آورم .شما
را به مرضی بیدرمان گرفتار میس���ازم .به تبی که چشمانتان
را کور و عمر ش���ما را کوتاه کند ،مبتلا میش���وید و دشمنان
محصول زحمت شما را میخورند17 .برضد شما برمیخیزم و
شما را به دست دشمن مغلوب میسازم و بدخواهانتان بر شما
حکومت میکنند .شما �آنقدر وحشتزده میشوید که بدون
اینکه کسی شما را تعقیب کند ،پا به فرار میگذارید.
«18اگر باز هم از من اطاعت نکنید ،سزای گناهتان را هفت
برابر میس���ازم19 .قدرتی را که به �آن افتخ���ار میکنید ،نابود
میسازم .باران بر زمین نخواهد بارید و زمین شما مانند �آهن،
سخت خواهد شد20 .تمام تلاش شما بیهوده خواهد بود ،زیرا
زمین و درختان شما محصول و میوه بار نخواهند �آورد.
«21اگ���ر باز هم خلاف میل من رفت���ار کنید و به حرف من
گوش ندهید ،بلاهایی که بر س���ر ش���ما م���ی�آورم هفت برابر
خواهند بود22 .من حیوانات خطرناک وحشی را در میان شما
خواهم فرستاد تا فرزندان ش���ما را ب ُکشند و گلّٔه شما را نابود
کنند و از تعداد جمع ّیت شما بکاهند تا جادههای شما خالی
و متروک شوند.
«23اگر با وجود اینهمه مجازات ،باز هم به حرف من تو ّجه
ننمایید و خلاف رضای من رفتار کنید�24 ،آن وقت برضد شما
بر میخیزم و خودم س���زای گناه ش���ما را هفت مرتبه دشوارتر
میس���ازم25 .اگر پیمان مرا بشکنید ،از شما انتقام میگیرم و
به ضد شما جنگ برپا میکنم و اگر برای حفاظت جان خود
در شهرها بگریزید ،بیماریهای بیدرمانی را در بین شما شایع
میکنم و شما را مغلوب دشمنان میسازم26 .ذخیرٔه �آرد شما
را �آنقدر کاهش میدهم که ده زن در یک تنور نان بپزند و با
جیرهای که به شما داده میشود ،سیر نمیشوید.
«27اگ���ر با وج���ود اینهمه مجازات ،باز ه���م به حرف من
گوش ندهید و از من اطاعت نکنید�28 ،آنگاه من غضب خود
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را بر سر شما می�آورم و سزای گناهتان را هفت مرتبه شدیدتر
از پیش میکنم29 .از ش���دّت گرسنگی گوشت فرزندان خود
را خواهید خورد30 .پرستش���گاههای بالای ت ّپههای ش���ما را
ویران میکنم ،قربانگاههایی را که در �آن ُبخور میس���وزانید،
نابود خواهم کرد .اجساد شما را به روی ُبتهای شما خواهم
انداخت و از شما متن ّفر خواهم ش���د31 .شهرهای شما را به
خرابه تبدیل مینمایم ،پرستشگاههای شما را خراب میکنم و
قربانیهای ش���ما را نمیپذیرم32 .سرزمین شما را بکلّی ویران
میکنم تا دشمنان شما که در �آنها جایگزین میشوند ،تباهی
�آنها را ببینند و حیران ش���وند33 .ش���ما را در بین اقوام جهان
پراکنده میسازم .جنگ را بر سر شما می�آورم ،شهرهای شما
را ویران و از سکنه خالی میگردانم35-34 .درحالیکه شما
در تبعید در س���رزمین دشمنانتان به سر میبرید ،زمینهای شما
برای سالهایی که ش���ما به �آنها استراحت ندادهاید ،استراحت
کامل خواهند کرد و بایر خواهند ماند.
«36من شما را در تبعید چنان دچار وحشت خواهم ساخت
که از صدای برگی که در اثر وزش باد حرکت میکند ،هراسان
ش���وید و مانند کسیکه از ترس شمش���یر میگریزد ،پا به فرار
بگذارید و بر زمین بیفتید 37با وجودی که کسی شما را دنبال
نمیکند در هنگام فرار بر روی یکدیگر خواهید افتاد و نیرویی
برای مبارزه با دشمن نخواهید داشت38 .در اسارت میمیرید
و در دیار دش���منان خود به خاک میروید39 .کس���انیکه در
سرزمین دشمن باقی بمانند ،بهخاطر گناهان خود و اجدادشان
از بین میروند.
«40ا ّما اگر فرزندانتان به گناهان خود و اجدادشان -یعنی �آن
کسانیکه با من مقاومت کردند41 ،و علیه من سرکشی نمودند
و باعث شدند که من روی خود را از �آنها بازگردانم و �آنها را به
تبعید به سرزمین دشمنانشان بفرستم  -اعتراف کنند ،و فروتن
شده و مجازات گناه و سرکشی خود را پرداخت کنند�42 ،آن
وقت پیمان خود را که با یعقوب و اس���حاق و ابراهیم بس���ته
بودم ،بهیاد می�آورم و س���رزمین �آنها را بهیاد می�آورم43 .ابتدا
زمینها باید تخلیه ش���وند تا کاملا ً اس���تراحت کنند و �آنها باید
مجازات کامل بشوند ،زیرا دستورات و فرمانهای مرا نپذیرفتند.
44ولی با وجود این� ،آنها را در س���رزمین دشمنان خود بکلّی
ترک نمیکنم ،از بین نمیبرم و پیمان خود را نمیشکنم ،زیرا
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من خداوند خدای ایشان هستم45 .پیمان خود را که با اجداد
�آنها بس���ته بودم بهیاد می�آورم ،زیرا من ب���ا قدرت خود �آنها را
در برابر چشمان مردم مصر از �آن سرزمین بیرون �آوردم ،تا من
خداوند خدای �آنها باشم».
46اینها قوانین و احکامی میباشند که خداوند در کوه سینا،
توسط موسی به قوم اسرائیل داد.

27

قوانین هدایای نذری

خداوند این دستورات را توسط موسی 2به مردم
اسرائیل داد :اگر کسی مطابق نذری ،وقف من
شود� ،آن شخص میتواند با پرداخت مبلغ مع ّینی خود را �آزاد
سازد7-3 .معیار رسمی �آن از این قرار است:
مرد بیست تا شصت ساله ،پنجاه تکه نقره،
زن بیست تا شصت ساله ،سی تکه نقره،
پسر پنج تا بیست ساله ،بیست تکه نقره،
دختر پنج تا بیست ساله ،ده تکه نقره،
پسر یک ماهه تا پنج ساله ،پنج تکه نقره،
دختر یک ماهه تا پنج ساله ،سه تکه نقره،
مرد از شصت ساله به بالا ،پانزده تکه نقره،
زن از شصت ساله به بالا ،ده تکه نقره.
8اگر شخصی فقیر باشد و نتواند �آن مبلغ را بپردازد ،پس او را
نزد کاهن ببرند و او مبلغی را که بتواند بپردازد ،تعیین کند.
9اگر حیوانی را که مورد قبول من باش���د ،نذر کند باید �آن
حیوان را به من تقدیم کند و هر چیزی که به من تقدیم میشود،
مقدّس است؛ �10آن را نباید با چیز دیگری عوض کند و یا خوب
را با بد ،یا بد را با خوب تغییر بدهد .اگر چنین کند ،هر دو
حیوان به من تعلّق میگیرند11 .اگر نذر ،یک حیوان ناپاک باشد
که به عنوان قربانی برای خداوند قابل پذیرش نباشد� ،آنگاه �آن
حیوان را نزد کاهن ببرد12 .و کاهن بر اساس کیف ّیت خوب یا
بد �آن ،بهایی را برای �آن تعیین کند و �آن ش���خص باید �آن بها
را بپردازد13 .اگر �آن شخص بخواهد حیوان مذکور را بازخرید
کند ،علاوه بر قیمتی که کاهن تعیین کرده است ،یک پنجم
قیمت �آن را هم بپردازد.
14هرگاه کسی خانٔه خود را وقف خداوند کند ،کاهن باید
خانه را ارزیابی کند و �آن ارزش نهایی خانه خواهد بود15 .اگر
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کسیکه خانه را وقف کرده ،بخواهد خانه را بازخرید کند ،او
قیمت خانه را به اضافٔه بیست درصد بهای �آن بپردازد.
16اگر ش���خصی ،یک قسمت زمین خود را وقف من کند،
قیمت �آن باید از روی مقدار تخمی که در �آن کاشته میشود،
تعیین گردد .زمینی که در �آن یکصد کیلو جو کاشته شود ،ده
تکه نقره قیمت دارد17 .اگر ش���خصی زمین خود را در سال
پنجاهم وقف کند ،در �آن صورت قیمت زمین مساوی با قیمت
محصول پنجاه س���الٔه �آن میباش���د18 .ا ّما اگر زمین را بعد از
سال پنجاهم وقف کند ،باید قیمت �آن را از روی سالهایی که
به سال پنجاهم �آینده باقیمانده اس���ت ،تعیین کند19 .اگر �آن
شخص بخواهد زمین را دوباره بخرد ،او باید بیست درصد به
قیمت �آن اضافه کند و بپردازد20 .ا ّما اگر او بدون �آن که زمین
را بازخرید کند� ،آن را به شخص دیگری بفروشد ،دیگر هرگز
نمیتوان���د �آن را دوباره بخرد21 .ولی در س���ال پنجاهم بعدی
�آن زمین موقوفه شده به خداوند تعلّق میگیرد و باید �آن را به
کاهن داد.
22هرگاه کس���ی زمینی را که خریده است به من وقف کند
و �آن زمین مال موروثه نباش���د23 ،کاه���ن باید قیمت �آن را از
روی سالهایی که به سال پنجاهم باقیمانده است ،تعیین کند
و �آن شخص باید قیمت �آن را در همان روز بپردازد و پول �آن
به من تعلّق میگیرد24 .در س���ال پنجاهم زمین باید به مالک
اصلیاش بازگردد.
25قیمتها باید مطابق نرخ رسمی تعیین گردند.
26اولی���ن نوزاد هر حیوان ،چه گاو و چه گوس���فند ،متعلّق
به خداوند است ،بنابراین کس���ی نمیتواند �آن را وقف کند.
27نوزاد حیوان حرام را میتوان با قیمت روز به اضافه بیست
درصد اضافه بها بازخرید کرد .اگر بازخرید نشد ،میتوان �آن
را به قیمت روز به کس دیگری فروخت.
28هرگز چیزی را که کاملا ً وقف خداوند شده باشد ،نمیتوان
بازخرید کرد؛ چه انسان ،چه حیوان و چه زمین باشد .چون �آنها
همیشه به خداوند تعلّق دارند29 .کسیکه محکوم به مرگ شده
باشد ،نمیتواند خود را بازخرید نماید و باید کشته شود.
30ده درصد محصول زمین ،چه غلّه باشد چه میوه ،به خداوند
تعلّق دارد31 .اگر کسی بخواهد محصول خود را بخرد ،باید
بیست درصد به قیمت �آن اضافه کند32 .ده درصد گلّه و رمه
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از �آن خداوند است .هنگامیکه �آنها را میشمارید ،هر دهمین
�آنها به من تعلّق میگیرند33 .صاحب گلّه یا رمه ،حیوانات را
طوری قرار ندهد که حیوان بد برای من جدا ش���ود و یا جای
حیوان خوب را عوض کند .اگر جای حیوانات خوب و بد را
تغییر بدهد ،در �آن صورت هر دو حیوان به من تعلّق میگیرند
و حق بازخرید �آن را ندارد.
34اینها دستوراتی بودند که خداوند در کوه سینا توسط موسی
به قوم اسرائیل داد.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب اعداد
معرفی کتاب
ّ

کتاب اعداد ،شرح وقایع بنیاسرائیل در طی چهل سالی است
که �آنها کوه سینا را ترک کرده و به نواحی شرقی مرز کنعان
رسیدند .اسم این کتاب اشاره به دو واقعٔه سرشماری دارد که
موسی ابتدا در کوه سینا ،قبل از حرکت قوم انجام داد و سپس
بعد از یک نسل در س���رزمین مو�آب ،یعنی در شرق رود اردن
دوباره تکرار شد .بنیاسرائیل بعد از سرشماری اول ،کوشش
کردند که در قادش برنیع در مرز جنوبی کنعان به زمین کنعان
وارد شوند ولی موفّق نشدند .مدّتی بعد از اینکه سالهای زیادی
در این منطقه زندگی کردند ،به منطقٔه شرق رود اردن رفتند،
جاییکه ع ّدهای از �آنان در �آنجا ماندند و ع ّدهای نیز �آمادٔه عبور
از رود اردن شدند.
مردم اغلب هنگام روبهرو شدن با سختیها م�أیوس میشدند و
میترسیدند و علیه خدا و موسی ،مردی که خدا او را انتخاب
کرد تا �آنها را رهبری کند ،قیام میکردند .ا ّما خدا در پیمان خود
وفادار و پایدار بود و هر چند بنیاسرائیل ضعیف و نافرمانبردار
بودند ،از �آنها مراقبت و نگهداری نمود .موس���ی نیز استوار و
پایدار باقی بود ،هرچند گاهی صبر خود را در خدمت به خدا
و مردم خویش از دست میداد.
تقسیمبندی کتاب

آماده شدن بنیاسرائیل برای ترک کوه سینا 23:9-1:1
الف -سرشماری اول 49:4-1:1
مقررات مختلف 26:8-1:5
ب -قوانین و ّ
ج -دومین عید فصح 23-1:9
از کوه سینا تا موآب 35:21-1:10
وقایع موآب 42:32-1:22
خالصۀ مهاجرت از مصر تا موآب 49-1:33
دستورات قبل از عبور از رود اردن 13:36-50:33
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اعداد 1

1

اولین سرشماری قوم اسرائیل

در روز اول ماه دوم از سال دوم ،بعد از �آنکه قوم اسرائیل
از مصر خارج شدند ،در صحرای سینا ،خداوند در خیمٔه
عبادت به موسی فرمود:
«2تمام قوم اسرائیل را برحسب خاندان و خانوادهشان سرشماری
کن3 .تو و هارون ،تمام مردان بیست ساله و بالاتر را که قادر
به جنگیدن باشند ،سرشماری کنید4 ،و سرکردٔه هر خاندان
باید در این سرش���ماری کمک کند15-5 ».این است نامهای
رهبران هر طایفه:
طايفه

رئیس خاندان

از طایفٔه رئوبین:
از طایفٔه شمعون:
از طایفٔه یهودا:
از طایفٔه یساکار:
از طایفٔه زبولون:
از طایفٔه افرایم:
از طایفٔه منسی:
از طایفٔه بنیامین:
از طایفٔه دان:
از طایفٔه اشیر:
از طایفٔه جاد:
از طایفٔه نفتالی:

الیصور ،پسر شدیئور
شلومیئیل ،پسر صوریشدای
نحشون ،پسر عمیناداب؛
نتنائیل ،پسر صوغر؛
الیاب ،پسر حیلون؛
الیشمع ،پسر عمیهود؛
جملیئیل ،پسر فدهصور؛
ابیدان ،پسر جدعونی؛
اخیعزر ،پسر عمیشدای؛
فجعیئیل ،پسر عکران؛
الیاساف ،پسر دعوئیل؛
اخیرع ،عینان؛

16اش���خاص فوق ،سرکردگان قوم اس���رائیل بودند که برای
اینکار انتخاب شدند.
19-17در همان روز موس���ی ،هارون و سرکردگان طایفهها،
تمام مردان بیست ساله و مسنتر را برای نامنویسی در صحرای
سینا ،فراخواندند و همانطور که خداوند به موسی امر فرموده
بود ،هرکس برحسب خاندان و خانوادهاش نامنویسی شد.
21-20نتیجٔه نهایی سرشماری از این قرار بود:
از طایفٔه رئوبین پسر اول یعقوب :تمام مردانی را که بیست
ساله و بالاتر و �آمادٔه خدمت سربازی بودند ،برحسب طایفه و
خاندانشان سرشماری کرد؛
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تعدادشان چهل و شش هزار و پانصد نفر بود.
23-22از طایفٔه ش���معون :تمام مردانی را که بیست ساله و
بالاتر و برای خدمت س���ربازی �آماده بودند ،برحسب طایفه و
خاندانشان سرشماری کرد؛
تعدادشان پنجاه و نه هزار و سیصد نفر بود.
25-24از طایفٔه جاد :تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و برای خدمت
سربازی �آماده بودند ،برحسب طایفه و خاندانشان سرشماری کرد؛
تعدادشان چهل و پنج هزار ششصد و پنجاه نفر بود.
27-26از طایفٔه یهودا :تمام مردانی را که بیس���ت س���اله و
بالاتر و برای خدمت س���ربازی �آماده بودند ،برحسب طایفه و
خاندانشان سرشماری کرد؛
تعدادشان هفتاد و چهار هزار و ششصد نفر بود.
29-28از طایفٔه یس���اکار :تمام مردانی را که بیست ساله و
بالاتر و برای خدمت س���ربازی �آماده بودند ،برحسب طایفه و
خاندانشان سرشماری کرد؛
تعدادشان پنجاه و چهار هزار و چهارصد نفر بود.
31-30از طایفٔه زبولون :تمام مردانی را که بیس���ت س���اله و
بالاتر و برای خدمت س���ربازی �آماده بودند ،برحسب طایفه و
خاندانشان سرشماری کرد؛
تعدادشان پنجاه و هفت هزار و چهارصد نفر بود.
33-32از طایفٔه افرایم پسر یوسف :تمام مردانی را که بیست
ساله و بالاتر و براى خدمت س���ربازی �آماده بودند ،برحسب
طایفٔه خاندانشان سرشماری کرد؛
تعدادشان چهل هزار و پانصد نفر بود.
35-34از منسی پسر یوسف :تمام مردانی را که بیست ساله
و بالاتر و برای خدمت سربازی �آماده بودند ،برحسب طایفه و
خاندانشان سرشماری کرد؛
تعدادشان سی و دو هزار و دویست نفر بود.
37-36از طایفٔه بنیامین :تمام مردانی را که بیس���ت ساله و
بالاتر و برای خدمت سربازی �آماده بودند ،بر حسب طایفه و
خاندانشان سرشماری کرد؛
تعدادشان سی و پنج هزار و چهارصد نفر بود.
39-38از طایفٔه دان :تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و
برای خدمت سربازی �آماده بودند ،برحسب طایفه و خاندانشان
سرشماری کرد؛
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تعدادشان شصت و دو هزار و هفتصد نفر بود.
41-40از طایفٔه اشیر :تمام مردانی را که بیست ساله و بالاتر و
برای خدمت سربازی �آماده بودند ،برحسب طایفه و خاندانشان
سرشماری کرد؛
تعدادشان چهل و یکهزار و پانصد نفر بود.
43-42از طایفٔه نفتالی :تمام مردانی را که بیس���ت س���اله و
بالاتر و برای خدمت س���ربازی �آماده بودند ،برحسب طایفه و
خاندانشان سرشماری کرد؛
تعدادشان پنجاه و سه هزار و چهارصد نفر بود.
44این �آمار کسانی است که توسط موسی ،هارون و دوازده
نفر از س���ران اس���رائیل که هرکدام نماینده یک طایفٔه بودند،
سرشماری شدند.
46-45تعداد تمام کس���انیکه در قوم اسرائیل بیست ساله و
مسنتر و قادر به جنگیدن بودند ششصد و سه هزار و پانصد
و پنجاه نفر بود.
47این سرشماری شامل طایفٔه لاوی نبود49-48 .زیرا خداوند
به موسی فرموده بود« :طایفٔه لاوی باید از سربازی معاف باشد.
50وظایف �آنها مربوط به خیمٔه عبادت و نگهداری از وس���ایل
و لوازم �آن است و �آنها باید در اطراف خیمه اردو بزنند51 .در
هنگام نقل مکان لاویان باید �آن را جمع کنند و �آنها مس���ئول
برپا کردن �آن نیز هستند .اگر کس دیگری به �آن نزدیک شود،
باید او را کشت52 .هر طایفٔه اس���رائیل باید اردوگاه و پرچم
جداگانهای داشته باشد53 .لاویان باید به دور خیمٔه عبادت،
اردوی خود را برپا کنند تا خشم من برمردم اسرائیل فرود نیاید
و تنها لاویان باید مسئول امور خیمٔه عبادت باشند54 ».به این
ترتیب �آنچه را که خداوند ،توسط موسی امر فرموده بود ،قوم
اسرائیل بجا �آورد.

2

نظم طایفهها در اردوگاه

خداوند به موسی و هارون فرمود2 :زمانیکه قوم اردوگاه
را برپا نمودند ،هر شخص میبایست زیر پرچم علامت
قسمت خود و پرچم طایفٔه خویش اردو بزند .این اردوگاه باید
گرداگرد خیمٔه عبادت برپا شود.
9-3در سمت شرق:
طایفٔه یهودا ،به رهبری نحش���ون ،پسر عمیناداب ،هفتاد و
چهار هزار و ششصد نفر؛
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طایفٔه یساکار ،به رهبری نتنائیل ،پسر صوغر ،پنجاه و چهار
هزار و چهارصد نفر؛
طایفٔه زبولون ،به رهبری الیاب ،پسر حیلون ،پنجاه و هفت
هزار و چهارصد نفر؛
تعداد تمام افرادی که در بخش یهودا سکونت داشتند صد
و هش���تاد و ش���ش هزار و چهارصد نفر بود .هنگامیکه قوم
اسرائیل به جای دیگری میروند ،این سه طایفه پیشاپیش همه
حرکت خواهند کرد.
16-10در سمت جنوب:
طایفٔه رئوبین ،به رهبری الیصور ،پسر شدیئور ،چهل و شش
هزار و پانصد نفر؛
طایفٔه شمعون ،به رهبری شلومیئیل ،پسر صوریشدای ،پنجاه
و نه هزار و سیصد؛
طایفٔه جاد ،به رهبری الیاس���اف ،پسر دعوئیل ،چهل و پنج
هزار و ششصد و پنجاه؛
تعداد تمام افرادی که در بخش رئوبین سکونت داشتند صد و
پنجاه و یکهزار و چهارصد و پنجاه نفر بود .هنگام حرکت،
این سه طایفه در ردیف دوم حرکت خواهند کرد.
17لاویان با خیمٔه عبادت به دنبال �آنها حرکت خواهندنمود و همٔه
طایفههای دیگر زیر پرچم مخصوص خود حرکت میکنند.
24-18در سمت غرب:
طایفٔه افرایم ،به رهبری الیش���مع ،پسر عمیهود ،چهل هزار
و پانصد نفر؛
طایفٔه منسی ،به رهبری جملیئیل ،پسر فدهصور ،سی و دو
هزار و دویست نفر؛
طایفٔه بنیامین ،به رهبری ابیدان ،پسر جدعونی ،سی و پنج
هزار و چهارصد نفر؛
تعداد ک ّل افرادی که در بخش افرایم س���کونت داشتند صد
و هشت هزار و صد نفر بود .هنگام حرکت این سه طایفه در
ردیف سوم حرکت خواهندکرد.
31-25در سمت شمال:
طایفٔه دان ،به رهبری اخیعزر ،پسر عمیشدای ،شصت و دو
هزار و هفتصد نفر؛
طایفٔه اشیر ،به رهبری فجیعیئیل ،پسر عکران ،چهل و یکهزار
و پانصد نفر؛
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طایفٔه نفتالی ،به رهبری اخیرع ،پس���ر عینان ،پنجاه و س���ه
هزار و چهارصد نفر؛
ی که در بخش دان سکونت داشتند صد و
تعداد ک ّل افراد 
پنجاه و هفت هزار و ششصد نفر بود .در هنگام حرکت ،این
سه طایفه در �آخر حرکت خواهند کرد.
33-32پس مجموع تمام سربازان اسرائیلی ،به استثنای طایفٔه
لاوی که به امر خداوند سرشماری نشدند ،ششصد و سه هزار
و پانصد و پنجاه نفر بود.
34مردم اسرائیل طبق فرامین خداوند به موسی رفتار کردند،
هر خاندان زی���ر پرچم مخصوص خ���ود اردو میزد و حرکت
میکرد.

3

پسران هارون

این است خانوادٔه هارون و موسی ،در زمانیکه خداوند
در کوه سینا با موس���ی صحبت کرد2 .هارون دارای
چهار پسر به نامهای ناداب (پسر اول) ،ابیهو ،العازار و ایتامار
بود3 .این چه���ار نفر برای خدمت کهانت انتخاب و تقدیس
شدند4 .ا ّما ناداب و ابیهو بهخاطر اینکه در بیابان سینا �آتش غیر
مجاز به حضور خداوند تقدیم کردند ،کشته شدند و فرزندی
از �آنها باقی نماند .پس تنه���ا العازار و ایتامار در دوران حیات
پدر خود به او کمک میکردند.
انتخاب الویان برای کمک کاهنان

5خداوند به موسی فرمود«6 :طایفٔه لاوی را فرا بخوان و �آنها
را به عنوان دس���تیاران هارون برگزین�7 .آنها بایس���تی کارهای
لازم برای خیمٔه حضور من ،وظایف کاهنان و نیز تمام قوم را
انجام دهند�8 .آنها باید مسئول ّیت تمام لوازم خیمه و نیز انجام
وظایف بق ّیٔه بنیاس���رائیل را به عهده بگیرند9 .تنها مسئول ّیتی
که لاویان دارند این اس���ت که هارون و پسران او را خدمت
نمایند10 .تنها هارون و پسرانش را به وظیفٔه کهانت بگمار و
اگر کس دیگری چنین کند باید کشته شود».
11خداوند به موس���ی فرمود«12 :من لاویان را به جای تمام
نخستزادگان قوم اسرائیل برای خود انتخاب کردهام و �آنها متعلّق
به من هستند13 .تمام نخستزادگان از �آن من هستند ،هنگامیکه
من تمام نخس���تزادگان را در مصر نابود کردم ،نخس���تزادگان
اسرائیل را چه انس���ان و چه حیوان برای خود تقدیس کردم،
�آنها به من تعلّق خواهند داشت ،من خداوند هستم».
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اعداد 3
سرشماری الویان

14بار دیگر خداوند در بیابان سینا به موسی فرمود«15 :لاویان
را برحسب طایفه و خاندانشان بشمار و پسران �آنها را از یک
ماهه و بالاتر سرشماری کن16 ».موسی طبق دستور خداوند،
�آنها را سرشماری کرد17 .نامهای پسران طایفٔه لاوی از این قرار
میباشند :جرشون ،قهات و مراری18 .پسران خاندان جرشون:
لبنی و شمعی19 .پسران خاندان قهات :عمرام ،یصهار ،حبرون
و ُعزیئیل20 .پسران خاندان مراری :محلی و موشی.
21خاندان جرشون ج ّد فامیلهایی لبنی و شمعی بود22 .تعداد
مردان �آنها ،از ی���ک ماهه و بالاتر ،به هفت هزار و پانصد نفر
میرسید23 .اردوگاه �آنها در سمت غربی خیمٔه عبادت بود.
24سرکردٔه خاندان جرشونیان ،الیاساف پسر لایل بود25 .وظیفٔه
�آنها مراقبت از خیمٔه عبادت ،پوششها ،پردٔه دروازٔه دخول خیمه،
26پردههای دیوارهای اطراف خیمه و قربانگاه ،پرده در ورودی
حیاط و طنابها و خدمات مربوط به �آنها بود.
27قهات ج ّد خاندانهای عمرام ،یصهار ،حبرون و ُعزیئیل بود.
28تعداد مردان �آنها ،از یک ماهه و بالاتر ،هشتهزار و ششصد
بالغ بود29 .اردوگاه �آنها در سمت جنوبی خیمٔهعبادت30 ،و
رهبر خاندان الیصافان ،پسر ُعزیئیل بود31 .وظیفٔه ایشان مراقبت
از صندوق پیمان خداوند ،میز نان مقدّس ،چراغدانها ،قربانگاه،
ظروفی که کاهنان در مکان مقدّس از �آنها استفاده میکردند،
پردٔه بین مقدّسترین مکان و کارهای مربوط به �آنها بود.
32العازار ،پس���ر هارون ،رئیس رهبران لاویان بود و بر امور
مستخدمان مکان مقدّس نظارت میکرد.
33م���راری ج ّد خاندانهای َمح ْلی و موش���ی ب���ود34 .تعداد
مردان ایش���ان ،از یک ماهه و بالاتر ،به شش هزار و دویست
نفر میرسید35 .سرکردٔه این دو خاندان صوریئیل ،پسر ابیحایل
بود .موضع اردوگاه �آنها در سمت شمال خیمٔه عبادت بود.
�36آنه���ا مس���ئول ّیت چهار چوب خیمٔه عبادت ،پش���تبندها،
ستونها ،پایههای ستونها و دیگر اجزا و امور مربوطٔه �آنها را به
عهده داش���تند�37 .آنها همچنین از ستونهای اطراف حیاط و
پایهها و میخها و طنابهای خیمه مراقبت میکردند.
38موسی ،هارون و پسرانش میبایست در جلوی خیمٔه عبادت،
یعنی در سمت شرق �آن اردو برپا کنند� .آنها برای مردم اسرائیل
مراسم مذهبی را در مکان مقدّس انجام میدادند .به غیراز �آنها،
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اگر هرکسی دیگر به داخل جایگاه مقدّس قدم میگذاشت،
س���زایش مرگ بود39 .مجموع ک ّل م���ردان یک ماهه و بالاتر
لاوی ،که موس���ی و هارون برحسب خاندانها ،مطابق دستور
خداوند سرشماری کردند ،بیست و دو هزار نفر بود.
الویان جانشین نخستزادگان پسر میشوند

40خداوند به موس���ی فرمود« :همٔه پسران ارشد قوم اسرائیل
به من تعلّق دارند .پس �آنها را از یک ماه و بالاتر سرش���ماری
و نامه���ای �آنها را ثبت کن41 .ش���ما باید لاوی���ان را به جای
نخستزادگان اسرائیل و نخستزادگان دامهای ایشان را به جای
نخستزادگان دامهای اس���رائیل برای من بپذیرید ،من خداوند
هس���تم42 ».بنابراین موس���ی طبق امر خداوند پسران اول قوم
اسرائیل را شمرد 43تعداد �آنها از یک ماهه و بالاتر بیست و دو
هزار و دویست و هفتاد و سه نفر بود.
44خداوند به موسی فرمود«45 :حالا لاویان را به جای پسران
اول اسرائیل و حیواناتش���ان را به جای نخستزادگان حیوانات
برای من وقف کن46 .چون تعداد نخس���تزادگان قوم اسرائیل
دویست و هفتاد و سه نفر بیشتر از تعداد لاویان است ،تو باید
�آن تع���داد را بازخرید کنی47 .برای ه���ر نفر �آن پنج تکه نقره
بگیر 48و به هارون و پس���رانش بپرداز51-49 ».موسی خداوند
را اطاعت کرد و مبلغ بازخرید دویست و هفتاد و سه نفر را،
که عبارت از یکهزار و سیصد و شصت و پنج تکه نقره بود،
به هارون و پسرانش پرداخت.

4

وظایف مردان خاندان قهات

خداوند به موسی و هارون فرمود«2 :از طایفٔه لاویان،
خاندان قهات را با فامیلهایشان سرشماری کن3 .مردان
سی ساله تا پنجاه سالهای که میتوانند در خیمٔه اجتماع خدمت
کنند4 .خدمات �آنها مربوط به امور بسیار مقدّس است».
5خداوند به موسی چنین امر فرمود :هنگام کوچ اردو ،هارون
و پسرانش باید وارد خیمٔه عبادت شوند .پرده را پایین بیاورند
و صندوق پیمان را با �آن بپوشانند6 .بالای پرده ،پوست ُبز را
بیندازند و سپس �آن را با پارچٔه ارغوانی ،بپوشانند و میلههای
حامل صندوق را در حلقههای �آن قرار دهند.
7بعد روی میزی را که نان مقدّس روی �آن گذاشته میشود،
با پارچٔه ارغوانی بپوشانند و بشقابها ،قاشقها ،کاسهها ،پیالهها
و نان مقدّس را ،بر �آن قرار دهند�8 .آنگاه پارچٔه قرمزی را ،بر
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روی �آنها بیندازند و روی پارچٔه قرمز را ،با پوست ُبز بپوشانند
و میلههای حامل میز را ،در حلقهها قرار دهند.
9س���پس چراغدانها ،چراغها� ،آتش���گیرها ،انبرها ،سینیها و
ظرفهای روغن زیتون را با پارچههای ارغوانی ،بپوشانند10 .همٔه
این وسایل را در پوس���ت ُبز بپیچند و بالای چهارچوب حامل
بگذارند.
11بعد پارچٔه ارغوانی را ،بر روی قربانگاه طلایی بیندازند و
�آن را با پوس���ت ُبز بپوشانند و میلههای حامل را در حلقههای
قربانگاه قرار دهند12 .تمام وسایل و لوازم دیگر مکان مقدّس را
در پارچٔه ارغوانی بپیچند و �آن را با پوست ُبز بپوشانند و روی
چهارچوب حامل بگذارند13 .بعد خاکستر قربانگاه را خالی
کنند و بر روی قربانگاه پارچٔه ارغوانی بیندازند�14 .آنگاه همٔه
وس���ایل قربانگاه را از قبیل منقلها ،چنگکها ،خاکاندازها،
کاسهها و ظروف دیگر را ،بر روی پارچه قرار دهند و �آنها را
با پوست ُبز بپوش���انند و میلههای حامل را در جاهایشان قرار
دهند15 .هنگامیکه هارون و پسرانش ،خیمٔه عبادت و وسایل
�آن را جمع کردند و اردو �آماده حرکت ش���د ،خاندان قهاتیان
باید برای بردن �آنها بیایند ،ولی حق ندارند که به �آن چیزهای
مقدّس دست بزنند ،مبادا کشته شوند.
این ب���ود وظایف خاندان قهات در م���ورد حمل لوازم خیمٔه
عبادت.
16العازار ،پس���ر هارون باید مسئول نظارت بر خیمٔه عبادت
و ته ّیٔه روغن برای چراغهاُ ،بخور خوشبو ،هدیٔه �آردی ،روغن
مسح و وسایل خیمه باشد.
17خداوند به موسی و هارون فرمود«18 :شما نباید بگذارید
که خاندان قهات با دست زدن به اشیای مقدّس از بین بروند.
19ب���رای جلوگیری از �آن ،هارون و پس���رانش باید با �آنها وارد
خیمٔه عبادت شوند و وظیفٔه هرکدامشان را تعیین کنند20 .ا ّما
اگر �آنها ،حتّی برای یک لحظه هم به داخل خیمه بروند و به
چیزهای مقدّس نگاه کنند ،خواهند مرد».
وظایف مردان خاندان جرشون

23-21خداوند به موسی فرمود« :تمام مردان سی ساله تا پنجاه
سالٔه خاندان جرشون از طایفٔه لاوی را که بتوانند در خیمٔه عبادت
خدمت کنند ،سرشماری کن�24 .آنها را به این وظایف بگمار:
25حمل خیمه ،پوششهای داخلی و خارجی �آن ،پوشش پوست
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ُبز ،پردٔه در ورودی26 ،حمل پردهها و طنابهای دیوار حیاط و پردٔه
در ورودی حیاطی که در اطراف قربانگاه و خیمٔه عبادت است و
دیگر وسایل مربوط به خیمه27 .وظایف مردان خاندان جرشون
زیر نظر هارون و پسرانش تعیین و انجام خواهد شد28 .ایتامار،
پسر هارون ،باید بر وظایف خاندان جرشونیان نظارت نماید».
وظایف مردان خاندان مراری

30-29خداوند به موسی فرمود« :تمام مردان سی ساله تا پنجاه
س���الٔه خاندان مراری را که بتوانن���د در خیمٔه عبادت خدمت
کنند ،سرشماری کن�31 .آنها مسئول حمل و نقل چهارچوب،
میلهها ،ستونها و پایهها32 ،ستونهای اطراف حیاط و پایههای
�آنها ،میخها ،طنابها و دیگر اجزای خیمه میباشند33 .این بود
وظیفٔه مردان خاندان مراری که �آنها هم باید تحت نظر ایتامار،
پسر هارون خدمت کنند».
سرشماری الویان

34پس موسی و هارون ،با کمک رهبران قوم اسرائیل ،مردان
خاندان قهات را سرشماری کردند36-35 .تعداد مردان سی
ساله تا پنجاه ساله که میتوانس���تند در خیمٔه عبادت خدمت
کنند ،دو هزار و هفتصد و پنجاه نفر بود37 .این سرشماری طبق
امر خداوند به موسی انجام شد41-38 .تعداد مردان سی ساله
تا پنجاه سالٔه خاندان جرشون ،دو هزار و ششصد و سی نفر
45-42و مردان خاندان مراری ،سه هزار و دویست نفر بود.
48-46به این ترتیب ،موس���ی و هارون به اتّفاق رهبران قوم
اسرائیل ،مردان سه خاندان طایفٔه لاوی را سرشماری کردند و
مجموع مردان سی ساله تا پنجاه ساله که شایستگی کار در خیمٔه
عبادت را داشتند ،هشت هزار و پانصد و هشتاد نفر بود.
49این سرش���ماری مطابق دس���تور خداوند به موس���ی انجام
شد.

5

پاکسازی اردوگاه

3-1خداوند به موسی فرمود« :به قوم اسرائیل بگو که
همٔه کسانی را که بیماری پوستی دارند ،اشخاصی که
بدنشان مایع ترشح میکند و �آنهایی که در اثر تماس با جنازهای
ناپاک شدهاند ،خواه مرد باشند خواه زن ،باید از اردوگاه خارج
کنند تا �آنجا را که من با �آنها در �آن ساکنم ،ناپاک نسازند».
4مردم اس���رائیل طبق دس���تور خداوند عمل کردند و �آنها را از
اردوگاه خارج کردند.
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جبران خسارت

5خداوند به موسی گفت«6 :به قوم اسرائیل بگو که هرگاه
مرد یا زنی در برابر من مرتکب خطایی شود و به کسی خسارت
برس���اند7 ،باید به گناه خود اعتراف کند و خسارت کامل به
اضافه بیست درصد به �آنها بپردازد8 .ا ّما اگر شخص خسارت
دیده بمیرد و اقوام نزدیک نداش���ته باشد تا خس���ارت به �آنها
پرداخت شود� ،آنگاه خسارت به علاوه یک قوچ برای خداوند
به کاهن داده میش���ود9 .همچنین وقتی قوم اسرائیل هر هدیٔه
مخصوصی را که برای خداوند می�آورند ،باید به کاهن بدهند
و کاهن �آن را برای خود نگاه دارد10 .همٔه چیزهاییکه وقف
خداوند میشوند به کاهن تعلّق میگیرد».
زنانی که مورد سوء ظن شوهر خود قرار میگیرند

14-11خداوند به موسی امر فرمود تا به قوم اسرائیل بگوید :اگر
مردی گمان کند که زنش به او خیانت کرده و با مرد دیگری
همبستر شده است ،ا ّما شاهدی نداشته باشد�15 ،آن مرد باید زن
خود را با یک کیلو �آرد جو که با روغن زیتون یا کُندُر مخلوط
نشده باش���د نزد کاهن ببرد ،چون این هدیه ،هدیٔه بدگمانی
است و برای روشن کردن حقیقت تقدیم میشود.
16کاهن �آن زن را به حضور خداوند بیاورد �17آنگاه کمی �آب
مقدّس را در یک کاسٔه سفالی بریزد و با قدری از خاک زمین
عبادتگاه مخلوط کند18 .سپس موی بافته �آن زن را باز کند و
هدیٔه بدگمانی را در دستهای او بگذارد و کاهن با کاسٔه �آب
تلخ لعنت ،که در دست خود دارد در پیش روی زن بایستد.
�19آن وقت کاهن از �آن زن بخواهد که به بیگناهی خود قسم
بخورد و به او بگوید« :اگر با مرد دیگری همبستر نشده باشی،
این �آب تلخ لعنت به تو �آسیبی نمیرساند20 .ا ّما هرگاه مرتکب
زنا ش���ده باش���ی22-21 ،خداوند در بین قومت به لعنت خود
گرفتارت کند و این �آب در شکمت داخل شده� ،آن را متو ّرم
سازد و تو را نازا کند ».و زن بگوید�« :آمین! �آمین!»
«23سپس کاهن این لعنتها را در یک طومار بنویسد و �آنها را
در �آب تلخ بشوید24 .قبل از �آن که �آب تلخ را به زن بنوشاند
که ممکن اس���ت باعث درد ش���دیدی در او گردد25 ،کاهن
هدیٔه بدگمانی را از دست زن بگیرد و �آن را در حضور خداوند
تکان بدهد و بعد بالای قربانگاه بگذارد�26 .آنگاه یک مشت
�آن را در بالای قربانگاه بسوزاند و بعد از زن بخواهد که �آب
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را بنوشد27 .اگر �آن زن به شوهر خود خیانت کرده باشد ،این
�آب در او اثر کرده باعث درد ش���دیدی میشود ،شکمش را
متورم میسازد و نازا میشود .در بین قوم خود ملعون میگردد.
28ا ّما اگر بیگناه باشد ،صدمهای نمیبیند و میتواند صاحب
فرزند شود».
30-29این اس���ت قانون بدگمانی دربارٔه زنی که شوهرش به
او بدگمان شده باشد و در �آن صورت شوهرش او را به حضور
خداوند بیاورد تا کاهن مراس���م لازم را بج���ا �آورد31 .اگر زن
گناهکار باش���د ،س���زای گناه خود را میبیند ،ا ّما مرد در این
مورد بیتقصیر است.

6

مقررات نذر
ّ

2-1خداوند به موس���ی فرمود این دس���تورها را به قوم
اسرائیل بدهد :هر مرد یا زنی که نذر مخصوصی کند
و خود را وقف خدمت ب���ه خداوند نماید4-3 ،تا هنگامیکه
خود را وقف خداوند کرده اس���ت ،نباید مش���روبات الکلی،
شراب ،سرکه و �آب انگور بنوش���د و نباید انگور ،کشمش و
هر چیزی که از تاک به دست �آمده باشد ،حتّی دانه و پوست
�آن را بخورد.
5مدّت زمانی که خ���ود را وقف خداوند نموده ،نباید موی
سرش را بتراشد ،او مقدّس اس���ت و باید بگذارد موی سرش
بلند شود7-6 .در مدّتی که خود را وقف خداوند کرده است،
نباید به جنازهای نزدیک شود و خود را ناپاک سازد ،حتّی اگر
جنازٔه پدر ،مادر ،برادر و یا خواهرش باشد8 ،زیرا در تمام �آن
مدّت وقف خداوند میباشد.
9هرگاه کسی به طور ناگهانی در کنار او بمیرد ،ناپاک میشود
و باید پس از هفت روز موی سر خود را بتراشد تا از نجاست
پاک ش���ود10 .در روز هش���تم دو قمری یا دو جوجه کبوتر را
به در ورودی خیمٔه عبادت بیاورد و به کاهن بدهد11 .کاهن
یکی را به عنوان قربانی گناه و دیگری برای قربانی س���وختنی
تقدیم کند و گن���اه او را بهخاطر نزدیکیاش به جنازه ،ک ّفاره
نماید .در همان روز او باید موهای خود را دوباره تقدیس کند.
12در هم���ان روز دوباره خود را وقف خداوند کند و روزهای
پیش از ناپاکیاش را حس���اب نکند ،زیرا تقدیس موهایش از
بین رفته اس���ت .او باید یک ب ّره به عنوان قربانی جبران خطا
تقدیم نماید.
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13وقت���ی دورٔه نذر خود را به پایان رس���انید ،باید به َد م
دروازٔه خیم�ه�ٔ عب���ادت برود 14و یک ب ّر ٔه نر یک س���اله و
بیعی���ب را ،ب���رای قربانی س���وختنی ،یک ب��� ّرٔه مادٔه یک
ساله و بیعیب را ،برای قربانی گناه و همچنین یک قوچ
بیعیب را ،به عنوان قربانی س���لامتی15 ،با یک سبد نان
فطی���ر ،ک���ه از �آرد مرغوب ،مخلوط با روغ���ن زیتون ته ّیه
ش���ده باش���د و قرصهای روغنی و هدیٔه �آردی و نوشیدنی
بی���اورد.
16کاهن این قربانی و هدایا را از او بگیرد و به حضور خداوند
به عنوان قربانی گناه و قربانی سوختنی تقدیم کند17 .قوچ را با
یک سبد نان فطیر و هدیٔه �آردی و نوشیدنی برای قربانی سلامتی
تقدیم نماید18 .بعد ،شخصی که خود را وقف خداوند کرده
است ،موی سر خود را جلوی در خیمٔه عبادت بتراشد و در
�آتش قربانگاه سلامتی بیندازد.
19سپس کاهن ،شانٔه ُپخته قوچ را با یک نان فطیر و یک قرص
نان روغنی ،در دست او بگذارد20 .پس از �آن کاهن همٔه �آنها
را بگیرد و به عنوان هدیٔه مخصوص در حضور خداوند تکان
بدهد .اینها و همچنین سینه و ران قوچ ،سهم مقدّس کاهن
است� .آنگاه ش���خصی که خود را وقف خداوند کرده است،
میتواند شراب بنوشد.
21این مق ّررات مربوط به کسی است که نذر میکند و خود
را وقف خداوند میکند و همچنین مربوط به قربانیهایی است
که در پایان دوران نذر خود باید تقدیم کند .علاوه بر اینها،
او باید نذرهای دیگری را که در شروع دوران وقف به گردن
گرفته است ،ادا نماید.
برکت کاهنانه

22خداوند به موسی فرمود23 :به هارون و پسران او بگو که
قوم اسرائیل را با این عبارات برکت بدهند:
24خداوند شما را برکت بدهد و در پناه خود نگه دارد.
25خداوند نور چهرٔه خود را بر شما بتاباند و شما را از فیض
و رحمت خود برخوردار گرداند.
26خداوند به ش���ما بنگرد و به ش���ما صل���ح و �آرامش عطا
فرماید.
27خداوند گفت« :هرگاه هارون و پسرانش به نام من ،برای
ایشان برکت بخواهند ،من به �آنها برکت خواهم داد».
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7

هدایای رهبران

موسی در روزی که برپا کردن خیمٔه عبادت را به پایان
رساند ،تمام وس���ایل و لوازم �آن و قربانگاه را تدهین و
تخصیص نمود2 .رهبران طایفههای اسرائیل ،یعنی مو سفیدان
طایفههایی که مسئول سرشماری بودند3 ،هدایای خود را که
عبارت بودند :از شش گاری سر پوشیده ،هر گاری از طرف دو
رهبر و دوازده گاو ،برای هر نفر یک گاو در برابر خیمٔه عبادت،
به حضور خداوند تقدیم کردند5-4 .خداوند به موسی فرمود:
«هدایای ایشان را قبول کن و �آنها را به لاویان بده تا برای وظایف
خود از �آنها استفاده کنند6 ».پس موسی گاریها و گاوها را برای
لاویان برد7 .دو گاری و چهار گاو را ،به خانوادٔه جرشون داد.
8چهار گاری و هشت گاو را ،در اختیار خانوادٔه مراری که زیر نظر
ایتامار ،پسر هارون خدمت میکردند ،گذاشت9 .ا ّما به خانوادٔه
قهات ،گاری یا گاوی داده نشد ،زیرا �آنها مسئول مراقبت اشیای
مقدّس بودند و �آنها را بر دوش خود حمل میکردند.
10در همان روز ،رهبران قوم هدایایی هم برای تقدیس قربانگاه
�آوردند .وقتیکه میخواستند هدایا را در جلوی قربانگاه تقدیم
کنند11 ،خداوند به موس���ی فرمود« :ه���ر روز یکی از رهبران،
هدیٔه خود را برای تقدیس قربانگاه تقدیم کند».
47-12رهبران هدایای خود را به ترتیب زیر تقدیم کردند.
روز اول ،نحشون ،پسر عمیناداب ،از طایفٔه یهودا،
روز دوم ،نتنائیل ،پسر صوغر ،از طایفٔه یساکار،
روز سوم الیاب ،پسر حیلون ،از طایفٔه زبولون،
روز چهارم ،الیصور ،پسر شدیئور ،از طایفٔه رئوبین،
روز پنجم ،شلومیئیل ،پسر صوریشدای ،از طایفٔه شمعون،
روز ششم ،الیاساف ،پسر دعوئیل ،از طایفٔه جاد،
روز هفتم ،الیشمع ،پسر عمیهود ،از طایفٔه افرایم،
روز هشتم ،جملیئیل ،پسر فدهصور ،از طایفٔه منسی،
روز نهم ،ابیدان ،پسر جدعونی ،از طایفٔه بنیامین،
روز دهم ،اخیعزر ،پسر عمیشدای ،از طایفٔه دان،
روز یازدهم ،فجعیئیل ،پسر عکران ،از طایفٔه اشیر،
روز دوازدهم ،اخیرع ،پسر عینان ،از طایفٔه نفتالی.
هدایای همٔه رهبران ،کاملا ً شبیه یکدیگر و عبارت بودند از:
یک سینی نقره به وزن یک و نیم کیلوگرم ،یک کاسٔه نقرهای
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به وزن هشتصد گرم ،هر دو ظرف ُپر از �آرد مرغوب مخلوط با
روغن برای هدیٔه �آردی بودند .یک ظرف طلایی به وزن صد
و ده گرم ُپر از ُبخور خوش���بو ،یک گاونر جوان ،یک قوچ و
یک ب ّرٔه نر یک س���اله ،برای قربانی سوختنی ،یک ُبز نر برای
قربانی گناه ،دو گاو نر ،پنج قوچ ،پنج ُبز نر و پنج ب ّرٔه نر یک
ساله ،برای قربانی سلامتی.
88-48مجموع هدایای دوازده رهبر برای تقدیس قربانگاه،
به قرار زیر بودند:
دوازده عدد س���ینی نقرهای ،ه���ر کدام ب���ه وزن یک و نیم
کیلوگرم،
دوازده عدد کاسٔه نقرهای ،هر کدام به وزن هشتصد گرم.
وزن تم���ام ظروف نق���رهای در حدود بیس���ت و هفت کیلو و
ششصد گرم بود.
دوازده عدد ظ���رف طلایی ،هرکدام به وزن صد و ده گرم،
وزن ک ّل �آنها یک کیلو و سیصد و بیست گرم،
دوازده گاو نر ،دوازده قوچ ،دوازده ُبز نر یک ساله (با هدایای
�آردی �آنها) برای قربانی سوختنی ،دوازده ُبز نر برای قربانی گناه،
بیس���ت و چهار گاو نر جوان ،ش���صت قوچ ،شصت ُبز نر و
شصت ب ّرٔه نر یک ساله ،برای قربانی سلامتی.
89وقتیکه موس���ی به خیمٔه عبادت داخل شد تا با خداوند
صحبت کند ،از بالای تخت رحمت که بر صندوق پیمان قرار
داشت ،یعنی از بین دو مجسمٔه فرشته� ،آواز خداوند را شنید
که با او حرف میزد.

8

چگونگی نصب چراغها

2-1خداوند به موسی فرمود« :به هارون بگو که چراغها
را در چراغدانها طوری قرار دهد که نور هر هفت چراغ
در جلوی چراغدانها بتابد3 ».هارون امر خداوند را بجا �آورد و
چراغها را طوری قرار داد که جلوی چراغدانها را روشن کند.
4چراغدانها ،از سر تا پایه ،از طلا و مطابق همان نقشهای که
خداوند به موسی نشان داده بود ،ساخته شده بودند.
تطهیر و وقف الویان

6-5س���پس خداوند به موسی فرمود« :لاویان را از سایر قوم
اس���رائیل جدا کن ،و �آنها را به این ترتیب تطهیر نم���ا�7 :آب
طهارت را بر �آنها بپاش .بعد به �آنها بگو که تمام موهای بدن
خود را بتراشند ،لباسهای خود را بشویند و غسل کنند8 .بعد
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�آنها یک گاو جوان را ب���ا هدیٔه �آردی ،که از �آرد مرغوب و با
روغن ته ّیه شده باشد و یک گاو جوان دیگر ،برای قربانی گناه
بیاورند�9 .آنگاه همٔه لاویان را به حضور مردم در جلوی خیمٔه
عبادت بیاور ،و تمام جماعت قوم اسرائیل را جمع کن10 .مردم
اسرائیل بر سر لاویان دست بگذارند11 .هارون �آنها را به عوض
تمام قوم اسرائیل به عنوان هدیٔه مخصوص ،وقف خداوند کند
و لاویان به جای �آنها برای خداوند خدمت نمایند12 .س���پس
لاویان دست خود را بر سر گاوها بگذارند و به حضور خداوند
تقدیم کنند تا یکی برای قربانی گناه و دیگری برای سوختنی
برای تطهیر لاویان ،ک ّفاره شود.
�«13آنگاه لاویان به عنوان هدیٔه مخصوص به خداوند تقدیم
شوند و هارون و پسرانش وظایف �آنها را تعیین کنند14 .به این
ترتیب ،لاویان را از سایر قوم جدا کن� .آنها به من تعلّق دارند.
15پس از �آن که �آنها را تطهیر و وقف من کردی ،برای خدمت
در خیمٔه عبادت �آماده ش���وند�16 .آنه���ا از بین تمام طایفههای
اس���رائیل به من تعلّق دارند ،و من �آنها را به عوض پسران اول
قوم اسرائیل برای خود اختیار کردهام17 .زیرا همٔه نخستزادگان
در قوم اسرائیل ،خواه انسان باش���ند ،خواه حیوان ،از �آن من
هستند؛ همان روزی که پسران اول مصریان را کشتم اینها را
برای خود برگزیدم18 .بلی ،من لاویان را به عوض تمام پسران
قوم اسرائیل برای خود گرفتم19 .من لاویان را به عنوان یک هدیه
به هارون و پسرانش بخشیدهام تا در خیمٔه عبادت به عوض قوم
اسرائیل خدمت کنند و از قوم اسرائیل محافظت نمایند که اگر
به مکان مقدّس نزدیک شوند� ،آسیبی به ایشان نرسد».
20موسی ،هارون و همٔه مردم اسرائیل تمام دستوراتی را که
خداوند برای تقدیس لاویان به موسی داده بود ،به دقّت انجام
دادند.
21لاویان خود را تطهیر کردند ،لباس���های خود را شستند و
هارون �آنها را به عنوان هدیٔه مخصوص به خداوند وقف نمود.
او همچنان برای تطهیر ایش���ان ،مراس���م ک ّفاره انجام میداد.
22بعد از �آن لاویان ،همانطور که خداوند به موسی امر فرموده
بود ،به خیمٔه عبادت رفتند و زیر نظر هارون و پسرانش به انجام
وظایف خود پرداختند.
24-23خداوند به موس���ی فرمود« :لاویان باید خدمت خود
را در خیمٔه عبادت ،از سن بیست و پنج سالگی یا بالاتر �آغاز
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کنند25 ،و در سن پنجاه س���الگی بازنشسته شوند26 .بعد از
�آن ،میتوانند لاویان دیگر را در انجام خدمتشان کمک کنند،
ا ّما خودشان نباید مستقیماً در امور عبادتگاه دخالت نمایند .به
این ترتیب ،وظایف لاویان را برای ایشان تعیین کن».

9

دومین فصح

در ماه اول سال دوم ،پس از �آن که قوم اسرائیل سرزمین
مصر را ترک کرد ،خداوند در صحرای سینا به موسی
فرمود«3-2 :قوم اسرائیل هنگام غروب روز چهاردهم این ماه
مراسم عید فصح را برگزار کنند .برای برگزاری این مراسم ،از
دستوراتی که من دادهام پیروی نمایید4 ».پس موسی به مردم
اسرائیل گفت مراسم عید فصح را بجا �آورند5 .در غروب روز
چهاردهم ماه اول س���ال دوم ،مراس���م عید را طبق دستورات
خداوند در صحرای سینا بجا �آوردند.
6ولی ع ّدهای از مردان در اردوی اسرائیل ،به علّت تماس با
جسد مرده ناپاک شده ،نتوانستند در مراسم شرکت کنند� .آنها
نزد موس���ی و هارون رفته 7گفتند« :ما در اثر تماس با جنازه،
ناپاک ش���دهایم .چرا ما نباید مثل س���ایر م���ردم در این عید،
قربانیهای خود را به خداوند تقدیم کنیم؟»
8موس���ی به �آنها گفت« :صبر کنید تا م���ن در این مورد از
خداوند دستورالعمل بگیرم».
10-9خداوند به موسی فرمود« :اگر یکی از شما و یا فرزندان
شما در اثر تماس با جسد مرده ناپاک شود ،یا در سفر باشد و
نتواند در مراسم عید شركت نماید ،بازهم میتواند عید فصح
را بج���ا �آورد11 .یک ماه بعد از عی���د ،یعنی در عصر ماه دوم
میتواند عید را با خوردن ب ّره ،نان بدون خمیرمایه و سبزیهای
تلخ بجا �آورد12 .او نباید چیزی را باقی بگذارد ،یا استخوانی
از �آن را بشکند و باید از تمام دستوراتی که در این مورد دادهام
پیروی کند13 .ا ّما کسیکه ناپاک و یا مسافر نباشد و از انجام
مراسم عید فصح خودداری کند ،باید از بین قوم طرد شود ،زیرا
در وقت مع ّین قربانی خود را به خداوند تقدیم نکرده اس���ت.
�آن شخص گناهکار شمرده میشود.
«14اگر یک نفر بیگانه در بین ش���ما س���کونت دارد ،او هم
میتواند مراس���م عید فص���ح را با پیروی از مق��� ّررات �آن برای
خداوند ،بجا �آورد .پیروی از این مق ّررات هم برای بیگانگان
و هم برای قوم اسرائیل واجب است».
248

اعداد  9و10 
ابر راهنما

(خروج )38-34:40

ی که خیمٔه عبادت را برپا کردند ،ابری خیمه را پوشاند.
15در روز 
در شام همان روز� ،آن ابر به شکل �آتش در�آمد و تا صبح بالای
خیمه باق ی ماند16 .به همین ترتیب ،ابر همیشه در روز خیمه را
میپوشاند و هنگام شب به شکل �آتش در می�آمد17 .هرگاه ابر از
بالای خیمه حرکت میکرد ،قوم اسرائیل هم به راه میافتادند و در
هر جاییکه ابر توقّف میکرد ،مردم هم در همانجا اردو میزدند.
18قوم اسرائیل به امر خداوند به سفر خود ادامه میدادند ،و به امر
او هم توقّف کرده ،اردو میزدند19 .حتّی اگر ابر بالای خیمه،
مدّت زیادی هم توقّف میکرد ،قوم اسرائیل طبق دستور خداوند،
در همانجا میماندن���د20 .بعضی اوق���ات ابر بالای خیمه برای
چند روز توقّف میکرد� ،آنها هم به پیروی از حکم خداوند ،در
خیمههای خود باقی میماندند .و بعد هم به امر خداوند حرکت
میکردند21 .گاهی ابر تا صبح توقّف میکرد و صبح روز دیگر به
راه میافتاد ،ا ّما خواه شب میبود خواه روز ،وقتیکه ابر حرکت
میکرد ،قوم اسرائیل هم با راهنمایی ابر کوچ میکردند22 .اگر
ابر دو روز ،یک ماه و یا زمانی طولانی بالای خیمٔه عبادت توقّف
مینمود ،مردم اسرائیل هم از جای خود حرکت نمیکردند ولی
همینکه ابر به راه میافتاد� ،آنها هم به دنبالش به راه میافتادند.
23به این ترتیب ،قوم اسرائیل به امر خداوند حرکت میکردند و
به امر خداوند خیمههای خود را برمیافراشتند و هر دستوری که
خداوند به موسی میداد� ،آنها طبق �آن رفتار میکردند.

10

شیپورهای نقرهای

2-1خداوند به موسی فرمود« :دو شیپور از نقره بساز
و از �آنها برای جمع کردن و کوچ دادن قوم اسرائیل
استفاده کن3 .زمانیکه هر دو شیپور نواخته شوند ،همٔه مردم
اسرائیل باید در جلوی در ورودی خیمٔه عبادت اجتماع کنند4 .ا ّما
وقتیکه یک شیپور نواخته شود ،تنها رهبران خاندانهای اسرائیل
نزد تو جمع شوند5 .هنگامیکه شیپور نواخته شود ،طایفههایی
که در سمت شرق خیمٔه عبادت هستند کوچ کنند6 .بار دوم
که شیپور نواخته شود ،طایفههای سمت جنوب خیمه حرکت
کنند7 .شیپورها باید با صداهای مختلف نواخته شوند تا مردم
بتوانند تشخیص بدهند که جمع شوند و یا کوچ کنند8 .تنها
پسران هارون که کاهن هستند ،باید شیپورها را بنوازند.
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«این یک قانون همیشگی است که باید شما و نسلهای �آیندٔه
شما �آن را رعایت کنید9 .وقتی در سرزمین خود ،برای جنگ
علیه دشمنانی که به شما حمله میکنند بروید ،باید شیپورها
را بنوازید� ،آنگاه در حضور خداوند به یاد �آورده خواهید ش���د
و از دش���منان نجات خواهید یاف���ت10 .همچنین در روزهای
خوشی ،یعنی در مراسم برگزاری عید ،اول هر ماه و در وقت
تقدیم کردن قربانیهای س���وختنی و قربانیهای سلامتی هم،
این شیپورها را بنوازید تا ش���ما را بهیاد من بیاورند ،زیرا من،
خداوند خدای شما میباشم».
حرکت قوم اسرائیل از صحرای سینا

11در بیستم ماه دوم سال دوم ،ابر از بالای خیمٔه عبادت حرکت
کرد12 .قوم اسرائیل هم به ترتیب از صحرای سینا به دنبال �آن
به راه افتادند تا اینکه ابر در صحرای فاران توقّف نمود.
�13آنها به دستور خداوند توسط موسی کوچ کردند14 .ابتدا
طایفٔه یهودا ،زیر پرچم خود و به رهبری نحشون ،پسر عمیناداب،
به راه افتاد15 .بعد طایفٔه یساکار به رهبری نتنائیل ،پسر صوغر
16و س���پس طایفٔه زبولون به رهبری الیاب ،پس���ر حیلون روانه
شدند.
17وقتیکه خیمٔه عبادت را جمع کردند ،جرشونیان و مراریان،
از طايفٔه لاوی ،که مسئول حمل �آن بودند ،خیمه را برداشتند
و به راه افتادند.
18پس از �آن طایفٔه رئوبین ،زیر پرچم خود و به رهبری الیصور،
پسر شدیئور کوچ کرد19 .پشت سر �آنها طایفٔه شمعون به رهبری
شلومیئیل ،پسر صوریشدای به راه افتاد20 .به دنبال �آنها ،طایفٔه
جاد به رهبری الیاساف ،پسر دعوئیل رفت.
�21آنگاه قهاتیان �آماده حرکت شدند ،و وسایل و لوازم مقدّس
را برداش���ته ،به راه افتادند .خیمٔه عبادت میبایس���ت پیش از
رسیدن �آنها برپا شود.
22سپس طایفٔه افرایم زیر پرچم خود و به رهبری الیشمع ،پسر
عمیهود حرکت کرد23 .بعد از �آن ،نوبت طایفٔه منسی رسید که
به رهبری جملیئیل ،پسر فدهصور کوچ کند24 .به دنبال �آنها،
طایفٔه بنیامین به رهبری ابیدان ،پسر جدعونی حرکت کرد.
25پش���ت س���ر �آنها ،طایفٔه دان زیر پرچم خود و به رهبری
اخیعزر ،پسر عمیش���دای به راه افتاد26 .سپس طایفٔه اشیر به
رهبری فجیعیئیل ،پس���ر عکران27 ،و در پایان طایفٔه نفتالی به
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اعداد  10و11 

رهبری اخیرع ،پس���ر عینان حرکت کرد28 .س���فر طایفههای
اسرائیل دسته به دسته به این ترتیب بود.
29موسی به برادر زن خود ،حوباب ،پسر رعوئیل مدیانی گفت:
«ما به سرزمینی که خداوند به ما وعده داده است خواهیم رفت،
تو هم با ما بیا و از تو به خوبی نگهداری میکنیم ،خداوند به
قوم اسرائیل وعدههای بسیار خوب داده است».
30ا ّما او در جواب موسی گفت« :من نمی�آیم و میخواهم
به وطن خود و نزد خویشاوندان خود بازگردم».
31موس���ی گف���ت« :خواهش میکنم ما را ت���رک مکن .تو
میدانی ما کجا میتوانیم در این بیابان اردو بزنیم و تو میتوانی
راهنمای ما باشی32 .اگر همراه ما بیایی ،برکاتی که خدا به
ما میدهد ،نصیب تو هم میشود».
صندوق پیمان و ابر راهنما

33پس از ترک کوه سینا ،مدّت سه روز درحالیکه صندوق
پیمان خداوند پیشاپیش قوم اسرائیل بود ،راه میرفتند تا به جایی
رس���یدند که برای توقّف �آنها تعیین ش���ده بود34 .هنگامیکه
س���فر میکردند ،ابر خداوند در طول روز بالای سرشان سایه
میانداخت.
35هرگاه صندوق پیمان حرکت میکرد ،موسی میگفت:
«خداوندا ،برخیز ،دش���منانت پراکنده شوند و بدخواهانت از
حضورت فرار کنن���د36 ».هنگامیکه صن���دوق پیمان توقّف
مینمود ،موسی میگفت« :ای خداوند ،نزد هزاران اسرائیلی
بازگرد».

11

مردم اسرائیل لب به شکایت میگشایند

قوم اسرائیل بهخاطر دشواریهای خود به درگاه خداوند
زبان به شکایت گشود .وقتی خداوند شکایت �آنها
را شنید ،خشمگین شد و �آتشی فرس���تاد و اطراف اردو را از
بین برد�2 .آنگاه مردم نزد موسی گریستند و موسی نزد خداوند
دعا کرد و �آتش خاموش ش���د3 .پس �آنج���ا را «تبعیره» (یعنی
س���وختن) نامیدند ،زیرا در �آنجا �آتش خداوند در میان ایش���ان
مشتعل شده بود.
انتخاب هفتاد رهبر

4بیگانگان ی که با قوم اسرائیل بودند ،هوس خوردن گوشت
کرده بودند و خود قوم اس���رائیل نی���ز نالهکنان میگفتند« :ای
کاش کسی به ما گوش���ت میداد! 5به یاد داریم که در مصر
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اعداد 11

ماهی رایگان میخوردیم ،خیار ،خربزه ،تره ،پیاز و سیر داشتیم.
6ا ّما اکنون اشتهای خود را از دست دادهایم و به غیراز این َمنّا
چیز دیگری نیست که بخوریم».
َ 7منّا ما ّدهای بود ،به اندازٔه تخم گشنیز به رنگ سفید مایل
به زرد8 .مردم اس���رائیل میرفتن���د و �آن را از روی زمین جمع
هاون میکوبیدند و �آرد میکردند و بعد ،از �آن �آرد
میکردند ،در َ
نان میپختند .و مزٔه نان روغنی داشتَ 9 .منّا با شبنم شبانگاه
بر زمین مینشست.
10موس���ی صدای گریٔه قوم اسرائیل را ،که جلوی چادرهای
خود نشسته بودند ،شنید .موسی از اینکه خداوند خشمگین
شده بود بسیار ناراحت شد 11و به خداوند گفت« :چرا با این
بندهات چنین رفتار میکنی؟ من چه کردهام که از من ناراضی
هس���تی؟ چرا بار این قوم را به دوش من گذاشتهای؟ �12آیا من
�آنها را �آفریدهام و به دنیا �آوردهام که میگویی مانند پرستاری که
کودک را در �آغوش میگیرد� ،آنها را به سرزمینی که به اجدادشان
وعده دادهای ببرم؟ 13برای اینهمه مردم از کجا گوشت ته ّیه
کنم؟ زیرا �آنها نزد من گریه میکنند و میگویند' :به ما گوشت
بده تا بخوریم14 '.من به تنهایی نمیتوانم ،بار مسئول ّیت تمام
این مردم را به گردن بگیرم .این بار برای من بس���یار س���نگین
اس���ت15 .اگر با من اینچنین رفتار میکنی ،خواهش میکنم
مرا بکش ،بکش تا از این بدبختی رهایی یابم».
16خداوند به موسی فرمود« :هفتاد نفر از رهبران برجستٔه قوم
اس���رائیل را جمع کن و نزد دروازٔه خیمٔه عبادت به حضور من
بیاور و در �آنجا همراه تو بایستند�17 .آنگاه من نزول میکنم و با
تو حرف میزنم و از روحی که به تو دادهام ،میگیرم و به �آنها
میدهم تا در مسئول ّیت امور قوم با تو سهیم باشند و تو تنها نباشی.
18به مردم اسرائیل بگو' :خود را برای فردا پاک کنید و به شما
گوشت داده میشود که بخورید '.به �آنها بگو که خداوند نالٔه
شما را شنید که میگفتید' :ای کاش کسی به ما گوشت میداد
که میخوردیم .وقتیکه در مصر بودیم ،وضع بهتری داشتیم'.
بنابراین خداوند به شما گوش���ت میدهد19 .شما نه برای یک
روز ،دو روز ،پنج روز ،ده روز یا بیست روز20 ،بلکه برای یک
ما ِه کامل� ،آنقدر گوشت خواهید خورد که از دماغهایتان بیرون
بیاید و از خوردن �آن بیزار شوید ،زیرا خدایی را که بین شماست
رد کردید و افسوس خوردید که چرا از مصر خارج شدید».
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21ا ّما موسی گفت« :تنها تعداد مردمی که پیاده هستند ششصد
هزار است ،باز هم تو میگویی که برای یک ماه کامل به �آنها
گوش���ت میدهی؛ 22اگر ما همٔه رمه و گلّٔه خود را بکشیم،
برای اینهمه مردم کفایت نمیکند .یا اگر تمام ماهیان دریا را
هم بگیریم ،امکان ندارد که همٔه این مردم را سیر کنیم».
23خداوند به موسی گفت�« :آیا دست خداوند کوتاه است؟
حالا خواهی دی���د که �آنچه گفتهام به انجام خواهد رس���ید یا
نه».
نبوت هفتاد رهبر
ّ

24پس موسی از خیمٔه عبادت خارج شد و �آنچه را که خداوند
فرم���وده بود ،به مردم گفت .بعد هفتاد نف���ر از رهبران قوم را
جمع کرد و �آنها را در اطراف خیمٔه عبادت قرار داد�25 .آنگاه
خداوند در ابر نازل ش���د و با موسی به صحبت پرداخت و از
روحی که بر موسی قرار داشت گرفت و بر �آن هفتاد نفر رهبر
گذاشت .به مج ّردی که روح بر �آنها قرار گرفت شروع به نب ّوت
کردند ،ا ّما بار دیگر نب ّوت نکردند.
26دو نفر از �آن هفتاد رهبر به نامهای الداد و میداد در اردوگاه
مانده و به خیمٔه عبادت نرفته بودند ،ا ّما روح بر �آنها هم قرار
گرفت و در اردوگاه نب ّوت کردند27 .یک مرد جوان دویده نزد
موس���ی رفت و به او گفت« :الداد و میداد در اردوگاه نب ّوت
میکنند».
28یوشع ،پس���ر نون که از جوانی دستیار موسی بود گفت:
«�آقای من� ،آنها را منع کن».
29ا ّم���ا موس���ی به او گف���ت�« :آیا تو به جای من حس���ادت
میورزی؟ ای کاش خداوند روح خود را بر همٔه قوم خود قرار
میداد تا همٔه �آنها نبی میش���دند30 ».بعد موسی با رهبران به
اردوگاه برگشتند.
خداوند بلدرچینها را میفرستد

31به فرمان خداوند بادی وزید که بلدرچینها را ،از دریا با
خود �آورد .به طوری که اطراف اردوگاه از هر طرف به ارتفاع
یک متر و به مسافت چند کیلومتر از بلدرچین ُپر شد32 .قوم
اسرائیل تمام ش���ب و روز و فردای �آن بلدرچین جمع کردند.
هیچکس کمتر از سیصد من جمع نکرده بود .مردم بلدرچینها
را در اط���راف اردوگاه پهن کردند تا خش���ک ش���وند33 .ا ّما
هنوز گوشت در زیر دندانش���ان بود که �آتش خشم خداوند بر
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اعداد  11و12 

قوم اسرائیل شعلهور شد و بلای سختی را بر �آنها نازل کرد و
ع ّدهای از �آنها را از بین برد34 .بنابراین �آنجا را «قبروت هتاوه»،
یعنی «قبرستان حرص و طمع» نامیدند ،زیرا افرادی را که هوس
گوشت کرده بودند ،در �آنجا دفن نمودند.
35بعد قوم اس���رائیل از قبروت هتاوه حرکت کرده ،رهسپار
حضیروت شدند و مدّتی در �آنجا توقّف نمودند.

12

مخالفت مریم و هارون با موسی

مری���م و هارون ،موس���ی را بهخاطر اینکه ،با یک
زن حبشی ازدواج کرده بود ،سرزنش نمودند 2و
گفتند�« :آیا خداوند تنها به وس���یلٔه موسی سخن گفته است؟
�آیا به وسیلٔه ما هم سخن نگفته است؟» خداوند حرف �آنها را
شنید(3 .موسی متواضعترین شخص روی زمین بود).
4خداوند به موسی ،هارون و مریم فرمود که هر سه نفرشان
فوراً در خیمٔه عبادت حاضر شوند .پس هر سه نفر �آنها به حضور
خداوند رفتند�5 .آنگاه خداوند در یک ستون ابر نازل شد و در
نزد دروازٔه خیمه ایستاد و فرمود« :هارون و مریم پیش بیایند».
و �آنها پیش رفتند6 .خداوند فرمود« :حرف مرا بشنوید ،وقتی
بخواهم با یک نبی حرف بزنم با او در رؤیا و خواب صحبت
میکنم7 .ولی هنگامیکه با موس���ی ،خدمتگزار خود سخن
میگویم متفاوت است ،زیرا من او را مسئول همٔه قوم خود،
اسرائیل کردهام8 .به همین دلیل من با روشنی و نه با رمز ،و
رو در رو با او صحبت میکنم ،او حتّی شکل مرا دیده است.
چطور جر�أت میکنید که بندٔه من موسی را سرزنش کنید؟»
ابتالی مریم به بیماری پوستی

�9آنگاه خداوند از �آنها خش���مگین شد و �آنها را ترک کرد.
10هنگامیکه ابر از بالای خیمه برخاست ،تمام بدن مریم مبتلا
به جذام سفید شد .چون هارون این را دید11 ،به موسی گفت:
«سرور من ،ما را بهخاطر این گناه تنبیه مکن ،ما از روی نادانی
مرتکب این گناه شدیم12 .نگذار که مریم مانند کودکی شود
که مرده به دنیا می�آید و نصف بدنش پوسیده است».
13پس موسی به درگاه خداوند دعا کرد و گفت« :ای خداوند
به تو التماس میکنم تا او را شفا دهی».
14خداوند به موسی فرمود« :اگر پدرش به روی او �آب دهان
میانداخت� ،آیا برای هفت روز خجل نمیبود؟ پس برای هفت
روز در بیرون اردوگاه تنها بماند و بعد از �آن میتواند بازگردد».
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اعداد  12و13 

15پس مریم مدّت هفت روز در بیرون اردوگاه به سر برد و قوم
اسرائیل تا زمان بازگشت مریم ،از سفر بازایستاد�16 .آنگاه �آنها
از حضیروت کوچ کردند و در صحرای فاران اردو زدند.

13

بررسی اوضاع کنعان

(تثنیه )33-19:1

خداوند به موس���ی فرم���ود«2 :از هر طایفه ،یک
رهبر برای جاسوسی به سرزمین کنعان که به �آنها
بخشیدهام ،بفرس���ت15-3 ».موسی طبق دستور خداوند عمل
کرده ،از اردوگاه خود در صحرای فاران ،رهبرانی به سرزمین
کنعان فرستاد .اسامی �آنها عبارتند از:
طایفه

رهبر

شموع ،پسر زکور،
شافاط ،پسر حوری،
کالیب ،پسر یفنه،
یجال ،پسر یوسف،
هوشع ،پسر نون،
فلطی ،پسر رافو،
جدیئیل ،پسر سودی،
جدی ،پسر سوسی،
عمیئیل ،پسر جملی،
ستور ،پسر میکائیل،
نحبی ،پسر وفسی،
جاوئیل ،پسر ماکی،

از طایفٔه رئوبین،
از طایفٔه شمعون،
از طایفٔه یهودا،
از طایفٔه یساکار،
از طایفٔه افرایم،
از طایفٔه بنیامین،
از طایفٔه زبولون،
از طایفٔه منسی،
از طایفٔه دان،
از طایفٔه اشیر،
از طایفٔه نفتالی،
از طایفٔه جاد.

16اینها نامهای کس���انی بودند که موسی برای جاسوسی به
�آن س���رزمین فرستاد .موسی نام هوشع ،پس���ر نون را به یوشع
تبدیل کرد.
17هنگامیکه موسی �آنها را فرستاد ،به ایشان دستور داد که از
اینجا به طرف شمال ،یعنی به جنوب سرزمین کنعان و سپس
به قس���مت کوهپایه بروید 18و وضع �آنجا را بررسی کنید که
�آنجا چطور سرزمینی است ،چقدر جمع ّیت دارد و چقدر قوی
هس���تند19 .زمین �آنها حاصلخیز است ،یا خیر؟ مردم �آنجا در
شهرهای بیحصار زندگی میکنند و یا در شهرهای مستحکم؟
20خاک زمین حاصلخیز است ،یا بایر؟ �آنجا درختان زیاد دارد،
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یا نه؟ شجاع باشید وس���عی کنید که از میوه و محصول �آنجا
مقداری را برای نمونه ،با خ���ود بیاورید�( .آن موقع فصل نوبر
انگور بود).
21پس �آنها رفتند و وضع زمین را از بیابان سین تا رحوب در
نزدیکی گذرگاه حمات ،بررسی نمودند 22و از قسمت جنوب
�آنجا عبور کرده ،به حبرون رسیدند .در �آنجا خاندان اخیمان،
شیشای و تلمای ،که از سلسلٔه عناق بودند ،زندگی میکردند.
(حبرون هفت سال قبل از ُصو َعن مصر بنا شده بود23 ).سپس
به وادی اشکول وارد شدند و از �آنجا یک خوشه انگور چیدند
و با خود بردند .این خوش���ه انگور �آنقدر س���نگین بود که �آن
را به چوبی بس���ته ،دو نفر بر شانههای خود حمل میکردند.
�آنها همچنین مقداری انار و انجیر هم به عنوان نمونه ،با خود
بردند�24 .آن وادی را بهخاطر �آن خوشٔه انگور ،اشکول (یعنی
خوشه) نامیدند.
بازگشت جاسوسان

25بعد از چهل روز �آنها از س���فر برگش���تند 26و نزد موسی،
هارون و تمام قوم اسرائیل که در قادش ،واقع در صحرای فاران
اردو زده بودند ،رفتند و چگونگی سفر خود را به اطّلاع �آنها
رساندند و میوههایی را که با خود �آورده بودند ،به �آنها نشان
دادند�27 .آنها به موسی گفتند« :به سرزمینی که ما را فرستادید،
رفتیم و �آن را بررسی کردیم� .آنجا یک سرزمین غنی و حاصلخیز
است .اینها میوههای �آنجاست که برای نمونه با خود �آوردیم.
28ا ّما ساکنان �آنجا مردم نیرومندی هستند و در شهرهای بزرگ و
مستحکم زندگی میکنند .همچنین فرزندان عناق غول پیکر را
هم در �آنجا دیدیم29 .مردم عمالیق در جنوب زندگی میکنند؛
ِحتّیان ،یبوسیان و اموریان در مناطق کوهستانی و کنعانیان در
سواحل دریای مدیترانه و رود اردن زندگی میکنند».
30کالیب مردم را در حضور موس���ی ساکت کرد و گفت:
«فوراً برویم و �آنجا را تص ّرف کنیم ،چون یقین دارم که بر �آنها
پیروز میشویم».
�31آنگاه مردانی که با او به �آنجا رفته بودند گفتند« :ما نمیتوانیم
با �آن مردم مقابله کنیم ،زیرا �آنها قویتر از ما هس���تند�32 ».آنها
دربارٔه سرزمینی که تجسس کرده بودند ،گزارش بدی به قوم
اسرائیل دادند� .آنها گفتند« :سرزمینی را که ما برای جاسوسی
به �آنجا رفتیم ،ساکنان سرزمین خود را میبلعد .مردمی را که
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در �آنجا دیدیم هم���ه قویهیکل بودند33 .ما در �آنجا عناقیها
را دیدیم� ،آنها �آنقدر قوی و بلند قامت هستند که ما در مقابل
�آنها خود را کوچک مثل ملخ احساس میکردیم و �آنها نیز در
مورد ما همینطور فکر میکردند».

14

شورش قوم اسرائیل

مردم تمام شب با �آواز بلند گریستند 2و از موسی
و هارون شکایت کرده گفتند« :ای کاش در مصر
میمردیم ،یا در همی���ن بیابان از بین میرفتیم3 .خداوند ما را
به این سرزمین �آورد تا ما را با شمش���یر دشمن به قتل برساند
و زنان و فرزندان ما اسیر ش���وند ،پس بهتر است که به مصر
بازگردیم4 ».به یکدیگر گفتند« :بیایید که برای خود رهبری
انتخاب کنیم تا ما را به مصر بازگرداند».
�5آنگاه موسی و هارون در پیش مردم اسرائیل به خاک افتادند.
6یوشع ،پسر نون و کالیب ،پسر یفنه ،جزء �آنانی بودند که برای
بررسی به سرزمین کنعان رفته بودند ،جامٔه خود را پاره کردند و
7به مردم اسرائیل گفتند« :ما سرزمین کنعان را بررسی کردیم.
�آنجا سرزمین بسیار حاصلخیزی است8 .اگر خداوند از ما خشنود
باش���د ،ما را به �آنجا میبرد و �آن سرزمین غنی و حاصلخیز را
به ما میدهد9 .پس شما نباید علیه خداوند شورش کنید و از
مردم کنعان بترسید ،زیرا شکست دادن �آنها برای ما ،مثل �آب
خوردن �آسان است� .آنها ُپش���ت و پناهی ندارند ،ا ّما خداوند
همراه ماست .از ایشان نترسید!» 10مردم اسرائیل خواستند �آنها
را سنگسار کنند که ناگهان جلال با شکوه خداوند در خیمٔه
عبادت بر تمام قوم اسرائیل ظاهر شد.
دعای موسی برای قوم

11خداوند به موسی فرمود« :تا به کی این قوم به من اهانت
میکنند؟ با وجود اینهمه نشانههایی که من در میان �آنها نشان
دادم ،باز هم به من ایمان نمی�آورند12 .پس میخواهم که �آنها
را به مرض هولناکی مبتلا و از ارث محروم کنم و از تو قومی
که بزرگتر و قویتر از اینها باشد ،به وجود �آورم».
13ا ّما موسی به خداوند گفت« :اگر این خبر به گوش مردم
مصر برسد چه خواهند گفت؟ تو این قوم را با قدرت خود از
دست �آن مردم نجات دادی14 .مردم مصر از این موضوع به
ساکنان سرزمین کنعان خبر خواهند داد .مردم کنعان میدانند
ک���ه تو ای خداوند ،با این قوم هس���تی و خود را در ابری که
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بالای سر �آنهاست ،نشان میدهی و با ستون ابر و �آتش شب
و روز �آنها را راهنمایی میکنی15 .حالا اگر تمام این قوم را از
بین ببری� ،آن مردمی که شهرت تو را شنیدهاند ،خواهند گفت:
'16چون خداوند نتوانست این قوم را به این سرزمین که وعدٔه
مالک ّیت �آن را به �آنها داده بود برساند ،مجبور شد که �آنها را
در بیاب���ان از بین ببرد17 '.اکن���ون از درگاه تو تقاضا میکنم،
قدرت خود را به ما نشان ده و �آنچه را قول داده بودی انجام
بده ،هنگامیکه فرمودی18 :من ،خداوند به �آسانی خشمگین
نمیشوم و مح ّبت من بیپایان است و به شما وفادار هستم و
گناهان شما را میبخش���م ،ا ّما گناه را بدون سزا نمیگذارم.
بهخاطر گناه پدران ،فرزندانشان را تا نسل سوم و چهارم جزا
میدهم19 .پس از حضور تو التماس میکنم که از روی بزرگواری
و مح ّبت بیپایانت ،گناهان این مردم را ببخش���ی ،چنانچه از
همان زمانی که س���رزمین مصر را ترک کردند ،تاکنون بارها
گناهان ایشان را بخشیدهای».
قوم اسرائیل جزا میبیند

�20آن���گاه خداوند فرمود« :چون ت���و از من خواهش کردی،
من �آنها را میبخش���م22-21 ،ا ّما ب���ه حیات خود و به حضور
پرجلالم که زمین را ُپر کرده است ،قسم میخورم که هیچکدام
از �آنهایی را که جلال و نش���انههای م���را در مصر و همچنین
در بیابان دیدهان���د و بازهم از من نافرمانی کردهاند و مرا مورد
�آزمایش قرار دادهاند�23 ،آن سرزمینی را که به نیاکانشان وعدٔه
مالک ّیت �آن را دادهام ،نخواهند دید24 .ولی بندٔه من ،کالیب با
�آنها فرق دارد .او همیشه و از صمیم دل ،دستورات مرا انجام
داده است ،بنابراین او را به همان سرزمینی که برای بررسیاش
رفته بود ،میبرم و نس���ل او را مالک �آن میسازم25 .حالا که
عمالیقیان و کنعانیان در دشتها سکونت دارند ،پس بهتر است
از راه دریای سرخ به بیابان بازگردید».
26سپس خداوند به موسی و هارون فرمود«27 :تا به کی این
مردم شریر از من شکایت میکنند؟ من بارها شکایت این قوم را
شنیدهام28 .به �آنها بگو' :خداوند به حیات خود قسم میخورد که
همان بلا را که از �آن میترسیدند بر سرتان می�آورم .من خداوند
سخن گفتهام 29اجس���ادتان در این بیابان پوسیده میشوند .از
تمام اشخاص بیست ساله و بالاتر یک نفر هم زنده نمیماند،
چرا که از من ش���کایت کردید30 .به غیراز کالیب ،پسر یفنه
258

اعداد 14

و یوشع پسر نون ،هیچکدام ایشان به �آن سرزمینی که به شما
وعده دادم ،قدم نمیگذارد31 .همچنین کودکان ش���ما را که
گفتید ،اسیر ساکنان �آن سر زمین میشوند ،به سلامتی به �آن
جاییکه شما �آن را رد کردید ،میرسانم32 .ا ّما جنازههای شما
در این بیابان میافتند33 .فرزندان شما بهخاطر بیایمانی شما
برای چهل سال چوپانی میکنند تا که �آخرین نفر شما در بیابان
بمیرد34 .در مقابل هر روزی که نمایندگان شما �آن سرزمین را
شناسایی کردند ،یک سال جزا میبینید؛ یعنی مدّت چهل سال
در بیابان سرگردان میباشید .به این ترتیب جزای نافرمانی خود
را میبینید تا بدانیدک���ه ،بیاطاعتی از من چه نتیجهای دارد.
35شما ای قوم ش���ریر ،که به مخالفت با من برخاستهاید ،در
بیابان میمیرید .این است گفتار من که خداوند هستم»'.
�37-36آن کس���انیکه برای بررسی به کنعان رفته بودند و با
شایعات بد ،مردم را به وحشت انداخته� ،آنها را به ضد خداوند
تحریک نمودند ،در اثر بلاییکه خداوند بر سرشان �آورد ،همه
هلاک ش���دند38 .از بین �آنها تنها یوشع ،پسر نون و کالیب،
پسر یفنه زنده ماندند.
اولین قصد حمله به سرزمین

(تثنیه )46-41:1

39موس���ی �آنچه را که خداوند فرم���وده بود ،به اطّلاع مردم
رساند و �آنها بسیار گریه کردند40 .روز بعد ،صبح زود برخاستند
و به س���ر کوه رفتند و گفتند« :ما حاضر و �آماده هستیم تا به
س���رزمینی که خداوند به ما وعده داده برویم .ما به گناه خود
اعتراف میکنیم».
41موسی به �آنها گفت« :شما با این کار خود ،از فرمان خداوند
سرپیچی میکنید ،ا ّما موفّق نمیش���وید42 .شما نباید به �آنجا
بروید ،زیرا خداوند به شما کمک نخواهد کرد و دشمنانتان،
شما را شکست میدهند43 .وقتی با عمالیقیان و کنعانیان روبهرو
ش���وید ،با شمشیر �آنها به قتل میرس���ید .چون شما از دستور
خداوند سرپیچی كردهاید و خداوند با شما نخواهد بود».
44ا ّما �آنها به حرف موس���ی گ���وش ندادند و با وجودی که
صن���دوق پیمان خداون���د و موس���ی از اردوگاه حرکت نکرده
بودند ،به طرف کوهستان حرکت کردند�45 .آنگاه عمالیقیان
ِ
کنعانیان ساکن کوهستان پایین �آمدند و �آنها را شکست دادند
و
و تا ُحرما تعقیب کردند.
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15

مقررات قربانی
ّ

خداوند به موسی فرمود2 :به قوم اسرائیل بگو وقتی به
سرزمینی که به ایشان خواهم داد رسیدند ،این مق ّررات
را رعایت کنند5-3 :هرگاه بخواهند قربانی سوختنی ،یا هر قربانی
دیگری که بر �آتش تقدیم میشود و خداوند �آن را میپسندد ،بیاورند.
قربانی باید گاو ،قوچ ،گوسفند یا ُبز باشد� .آن قربانی ،خواه قربانی
سوختنی ،خواه نذری ،خواه دلخواه ،و یا قربانی مخصوص یکی
از عیدها باشد ،در هر صورت باید با هدیٔه �آردی تقدیم شود .اگر
کسی بخواهد که ب ّرهای را قربانی کند ،باید همراه �آن یک کیلو
�آرد مرغوب ،مخلوط با یک لیتر روغن به عنوان هدیٔه �آردی و یک
لیتر شراب به عنوان هدیٔه نوشیدنی تقدیم کند7-6 .هرگاه بخواهد
یک قوچ را قربانی کند ،همراه �آن باید دو کیلو �آرد مرغوب مخلوط
با یک و نیم لیتر روغن به عنوان هدیٔه �آردی و همچنین یک و نیم
لیتر شراب به عنوان هدیٔه نوش���یدنی تقدیم کند .این نوع قربانی
خداوند را راضی میکند10-8 .اگر کسی بخواهد ،یک گاو را
برای قربانی نذری یا سلامتی بیاورد ،همراه �آن باید سه کیلو �آرد
مرغوب ،مخلوط با دو لیتر روغن به عنوان هدیٔه �آردی و نیز دو لیتر
شراب به عنوان هدیٔه نوشیدنی تقدیم کند .بوی این قربانی که بر
�آتش به خداوند هدیه میشود برای او خوشایند است.
11این چیزهایی اس���ت که باید همراه هر یک از قربانیهای
گاو ،قوچ ،ب ّره یا ُبزغاله تقدیم شوند12 .هنگامیکه ،بیش از
یک حیوان قربانی میشود ،هدایای همراه �آن ،باید به نسبت
تعداد حیوانات زیاد ش���ود14-13 .تمام کس���انیکه بخواهند،
قربانی مورد پسند خداوند را بر �آتش تقدیم کنند ،چه اسرائیلی
و چه بیگانگانی که به طور موقّت یا دایمی در میان �آنان زندگی
میکنند ،باید از این مق ّررات پیروی کنن���د16-15 .این قوانین
برای شما و بیگانگانی که در میان شما زندگی میکنند ،ابدی
است .زیرا همه در برابر خداوند یکسان میباشند و یک قانون
بر شما و �آنها حکم میکند.
17خداوند به موس���ی فرمود18 :به قوم اسرائیل بگو« :وقتی به
سرزمینی که به شما می دهم ،رسیدید 19هرگاه از محصول زمین
بخورید ،باید هدیهای به خداوند بدهید20 .هرگاه نان بپزید ،باید
اولین قرص نان را که از اولین خرمن خود به دست می�آورید ،به
عنوان هدیٔه مخصوص به خداوند تقدیم نمایید21 .این هدیهای است
دایمی ،که همٔه نسلهای شما در �آینده باید �آن را انجام دهند».
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هدیۀ گناه ناخواسته

23-22هرگاه ش���ما یا نس���لهای �آیندهتان ،ندانسته از انجام
دستوراتی که خداوند به موس���ی داد ،غفلت کنید24 ،و بعد
متوجه اشتباه خود بشوید� ،آن وقت باید یک گاو را به عنوان
ّ
قربانی سوختنی تقدیم کنید .تمام جماعت ،باید این قربانی را
که بویش مورد پسند خداوند است ،طبق مق ّررات ،همراه هدیٔه
�آردی و هدیٔه نوش���یدنی و یک ُبز نر جهت قربانی گناه تقدیم
کنند25 .کاهن برای تمام قوم اسرائیل ک ّفاره کند ،گناهانشان
بخشیده میشود ،زیرا اش���تباه �آنان عمدی نبوده است و برای
این گناه خود به حضور خداوند قربانی سوختنی و قربانی گناه
نیز تقدی���م کردهاند26 .تمام قوم اس���رائیل و بیگانگانی که در
میان �آنها سکونت دارند ،بخشیده میشوند ،زیرا تمام مردم در
این اشتباه شریک بودهاند.
27هرگاه شخصی ندانسته گناهی کند� ،آن وقت باید یک ُبز
مادٔه یک ساله را به عنوان قربانی گناه تقدیم کند 28و کاهن
در حضور خداوند برایش ک ّفاره نماید و �آن ش���خص بخشیده
میشود29 .این قانون را بیگانگانی هم که در بین شما سکونت
دارند ،رعایت کنند.
30ا ّما اگر کسی عمداً مرتکب گناهی شود ،خواه اسرائیلی
باشد خواه بیگانه� ،آن ش���خص در برابر خداوند ،گناه ورزیده
است و باید از اجتماع طرد شود31 ،زیرا او فرمان خداوند را
رد نموده ،از فرمان او عمداً سرپیچی کرده است .او مسئول
عقوبت خود خواهد بود.
شکستن قانون سبت

32هنگامیکه قوم اس���رائیل در بیابان بودند ،مردی را دیدند
که در روز سبت هیزم جمع میکند�33 .آنها او را نزد موسی و
هارون و سایر رهبران قوم بردند�34 .آنها او را در زندان انداختند،
چرا که نمیدانستند با او چه کنند35 .خداوند به موسی فرمود:
«سزای این شخص مرگ است .تمام قوم اسرائیل او را در بیرون
اردوگاه سنگسار کنند تا بمیرد36 ».پس او را از اردوگاه خارج
نموده ،طبق فرمان خداوند سنگسار کردند.
منگولهها

38-37خداوند به موس���ی فرمود« :به قوم اس���رائیل بگو که
بر گوش���ههای لباسهای خود منگولههایی بس���ازند و �آنها را با
نخهای �آبی وصل کنند39 .منگولهها نقش یاد�آوری را به عهده
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خواهند داشت ،هرگاه شما به �آنها بنگرید ،تمامی فرامین مرا
بهخاطر �آورده ،اطاعت خواهید نمود و از خواهشهای نفسانی
خود پیروی نخواهید کرد40 .پس شما ،همٔه فرمانهای مرا به
یاد بیاورید و �آنها را انجام دهید و برای خداوند خود ،مقدّس
باشید41 .من شما را از سرزمین مصر بیرون �آوردم� .آری ،من
خداوند خدای شما هستم».

16

شورش قورح ،داتان و ابیرام

2-1روزی قورح پسر یصهار نوه قهات ،از طايفٔه
لاوی با داتان و ابیرام پس���ران الیاب و اون پس���ر
فالت ،که هر س���ه از طایفٔه رئوبین بودند همدست شده علیه
موسی ش���ورش کردند .در این توطئه دویست و پنجاه نفر از
رهبران شناخته شده هم که از طرف مردم انتخاب شده بودند،
شرکت داشتند�3 .آنها نزد موسی و هارون رفته گفتند« :شما
از حد خود تجاوز کردهاید! همٔه قوم اسرائیل متعلّق به خداوند
میباشند و خداوند با همٔه ماست .پس چرا شما خود را برتر
از قوم خداوند میشمارید؟»
4وقتی موسی سخنان �آنها را شنید به خاک افتاد 5و به قورح
و همراهانش گفت« :فردا صبح خداوند به شما نشان میدهد
که چه کسی به او تعلّق دارد و چه کسی مقدّس است و چه
کسی را برگزیده است که به حضور او نزدیک شود7-6 .پس
ای قورح ،تو و همراهانت فردا صبح با منقلهای پر از �آتش بیایید
و در حضور خداوند در �آنها ُبخور دود کنید� .آن وقت معلوم
میشود که خداوند چه کسی را انتخاب کرده است .ای پسران
لاوی ،این شما هستید که حدّتان را نمیشناسید».
8موسی به قورح و همراهانش گفت«9 :ای لاویان بشنوید.
�آیا به نظر شما این امر کوچک است که خدای اسرائیل شما
را از بین تمام قوم اس���رائیل برگزید و در خیمٔه عبادت موظّف
س���اخت تا به او نزدیک ش���وید و برای خدمت به مردم �آماده
باشید؟ 10خداوند به تو و همٔه لاویان این افتخار را بخشید و
حال میخواهید کاهن هم باشید11 .شما با این کار ،با خداوند
مخالفت میکنید .گناه هارون چیست که شما از او شکایت
میکنید؟»
12سپس موسی به داتان و ابیرام ،پسران الیاب پیام فرستاد که
بیایند ،ا ّما �آنها در جواب گفتند« :ما نمی�آییم�13 .آیا این کافی
نبود که تو ما را از سرزمینی که در �آن شیر و عسل جاری بود،
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بیرون �آوردی تا در این بیابان از بی���ن ببری و حالا میخواهی
بر ما حکومت کنی؟ 14تو هنوز ما را به سرزمین حاصلخیزی
نیاوردهای و یا مزارع و تاکستانهایی برای ملک ّیت خودمان به
ما ندادهای .تو ما را فریب میدهی؟ ما نمی�آییم».
15موس���ی خشمگین ش���د و به خداوند گفت« :قربانیهای
ایشان را قبول مکن .من حتّی یک الاغ از �آنها نگرفتهام و به
هیچکدام �آنها �آسیبی نرساندهام».
16موسی به قورح گفت« :تو و دویست و پنجاه نفر همراهانت
فردا صبح به حض���ور خداوند بیایید .هارون هم می�آید17 .هر
کدام یک منق���ل بیاوریدُ ،بخور در �آن گذاش���ته و بر قربانگاه
تقدیم کنید .هارون هم با منقل خود حاضر میشود18 ».پس
همگی منقلهای خود را �آورده �آتش روشن کردند و ُبخور بر �آنها
گذاشتند و با موسی و هارون نزد دروازٔه ورودی خیمٔه عبادت
ایستادند19 .بعد قورح تمام قوم اسرائیل را برضد موسی و هارون
تحریک نمود و همه را در برابر دروازٔه خیمٔه عبادت جمع کرد.
ناگهان حضور پرشکوه خداوند بر تمام قوم اسرائیل ظاهر شد.
20خداوند به موسی و هارون فرمود«21 :از این مردم خود را جدا
کنید ،زیرا میخواهم همٔه �آنها را فوراً هلاک کنم».
22ا ّما موسی و هارون به خاک افتادند و گفتند« :ای خدایی
که سرچشمه زندگی هستی� ،آیا بهخاطر گناه یک نفر بر تمام
قوم خشمگین میشوی؟»
23خداوند به موسی فرمود«24 :پس به قوم اسرائیل بگو که
ی قورح و داتان و ابیرام دور شوند».
از چادرها 
جزای شورشیان

�25آنگاه موسی با رهبران قوم ،به طرف چادر داتان و ابیرام
رفتن���د 26و به م���ردم گفت« :خواهش میکن���م که از اطراف
چادرهای این مردان شریر دور ش���وید و به مال و چیزهاییکه
متعلّق به ایش���ان است دست نزنید ،مبادا بهخاطر گناهان �آنها
شما هم هلاک شوید27 ».پس �آنها از اطراف چادرهای قورح
و داتان و ابیرام دور شدند.
داتان و ابیرام با زنان و فرزندان خود از چادر بیرون �آمده جلوی
در ایستادند28 .موسی گفت« :به این وسیله خواهید دانست
که خداوند مرا فرستاده تا تمام این کارها را انجام بدهم و �آنها
را به ارادٔه خود نکردهام29 .اگ���ر این مردم به مرگ طبیعی یا
در اثر تصادف و یا مریضی بمیرند ،در �آن صورت خداوند مرا
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نفرستاده است30 .ا ّما اگر خداوند چیز تازهای به عمل �آورد،
زمین باز شود و اینها را با همٔه مال و داراییشان در خود فرو
َب َرد و زنده به گور برون���د� ،آن وقت میدانید که این مردان به
خدا اهانت کردهاند».
31به مج ّردی که س���خنان موسی تمام ش���د ،زمین زیر پای
قورح و داتان و ابیرام باز شد 32و �آنها را همراه با خانوادهها و
همدستان و همٔه چیزهایی را که به �آنها متعلّق بودند ،در خود
فروبرد33 .به این ترتیب شکاف زمین بر �آنها بسته شد و همگی
با همٔه دارایی خود زنده به گور شدند و از بین رفتند34 .سایر
مردم اسرائیل که نزدیک �آنها ایستاده بودند ،فریاد بر�آورده ،فرار
کردند که مبادا زمین �آنها را هم ببلعد.
35بعد �آتشی از جانب خداوند فرود �آمد و �آن دویست و پنجاه
نفری را که ُبخور تقدیم میکردند ،سوزاند.
منقلها

36خداوند به موس���ی فرم���ود«37 :به العازار ،پس���ر هارون
کاهن بگو که منقلها را از بین ش���علههای �آتش بیرون بیاورد،
چون وقف من شدهاند ،مقدّس میباشند38 .او باید خاکستر
منقله���ای برنزی این مردان را ،ک���ه به قیمت جان خود گناه
کردند ،دور بریزد .بعد از منقلها ورقههای نازک بسازد� ،آنها
را برای پوشش قربانگاه به کار َب َرد .این پوشش قربانگاه برای
مردم اسرائیل خاطرهای عبرتانگیز خواهد بود39 ».پس العازار
کاهن از منقلهای برنزی برای پوشش قربانگاه ورقه ساخت،
40تا قوم اس���رائیل عبرت بگیرند و هیچکس���ی به غیراز نسل
هارون ،جر�أت نکند که در حضور خداوند ُبخور بس���وزاند و
به همان بلایی گرفتار ش���ود که بر سر قورح و پیروانش �آمد.
به این ترتیب دس���توراتیکه خداوند به موس���ی داد ،همه به
انجام رس���ید.
هارون مردم را نجات میدهد

41ولی فردای �آن روز قوم اس���رائیل بار دیگر علیه موس���ی و
هارون لب به شکایت گش���ودند و گفتند« :شما قوم خداوند
را کش���تید42 ».ا ّما وقتیکه مردم برضد موسی و هارون جمع
شدند ،ناگهان دیدند که ابر خیمٔه عبادت را دربرگرفته و حضور
پرشکوه خداوند ظاهر شد44-43 .موسی و هارون رفتند و در
برابر خیمٔه عبادت ایستادند و خداوند به موسی فرمود«45 :از
این مردم دور شوید تا �آنها را فوراً هلاک سازم».
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ا ّما موس���ی و هارون در حضور خداون���د به خاک افتادند.
46موس���ی به ه���ارون گفت« :منقل خ���ود را بگیر و از �آتش
قربانگاه روی �آن بری���ز و بر �آن ُبخور بریز و فوراً در بین مردم
برو و برای ایش���ان ک ّفاره کن تا گناهانش���ان بخشیده شود،
زیرا �آتش خش���م خداوند بر �آنها شعلهور گردیده و بلا شروع
شده اس���ت47 ».هارون طبق دستور موسی عمل کرد و فوراً
به میان مردم رفت و دید که بلا شروع شده بود ،پس ُبخور
ب���ر �آتش نهاد و ب���رای �آنها ک ّفاره ک���رد48 .او بین زندگان و
مردگان ایس���تاد و بلا رفع شد49 .علاوه بر �آنانی که روز قبل
با قورح هلاک ش���دند ،چهارده هزار و هفتصد نفر دیگر نیز
مردند50 .وقتی بلا متوقّف شد ،هارون نزد موسی به در خیمٔه
عبادت بازگش���ت.

17

عصای هارون شکوفه میکند

خداوند به موسی فرمود«2 :به قوم اسرائیل بگو که
هر یک از رهبران دوازده طایفه ،یک عصا برای تو
بیاورد .تو نام هر کدام �آنها را بر عصای او بنویس3 .نام هارون
باید بر عصای طایفٔه لاوی نوشته شود4 .سپس �آن عصاها را به
خیمٔه عبادت ببرید و در مقابل صندوق پیمان قرار دهید ،یعنی
مکانی که با شما ملاقات میکنم�5 .آنگاه عصای کسیکه من
او را انتخاب کردهام شکوفه میدهد .به این ترتیب به شکایات
همیشگی قوم برضد تو ،خاتمه میدهم».
6موسی با مردم اس���رائیل صحبت کرد و هر یک از رهبران
دوازده طایفه ،برای او یک عصا �آورد 7و موسی �آنها را گرفته،
با عصای هارون در خیمٔه عبادت برد و در برابر صندوق پیمان
خداوند گذاشت.
8روز بعد موسی وارد خیمٔه عبادت شد و دید که عصای
هارون که نام طایفٔه لاوی بر �آن نوش���ته ش���ده بود ش���کوفه
داده و بادام رسیده بار �آورده است9 .موسی عصاها را بیرون
�آورد و به قوم اس���رائیل نشان داد .بعد از �آن که �آنها عصاها
را دیدن���د ،هر یک از رهبران عصای خ���ود را پس گرفتند.
10خداوند به موس���ی فرمود که عص���ای هارون را دوباره در
براب���ر صندوق پیم���ان بگذارد ت���ا اخطاری ب���رای این مردم
سرکش باشد و بدانند که اگر از شکایت دست نکشند ،از
بین میروند11 .پس موس���ی ه���ر �آنچه را که خداوند فرموده
ب���ود ،انج���ام داد.
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12سپس قوم اسرائیل به موسی شکایت کرده گفتند« :برای ما
دیگر امیدی باقی نمانده است13 .حالا هرکسی که نزدیک خیمٔه
عبادت برود ،کشته میشود ،پس همٔه ما هلاک میگردیم».

18

وظایف کاهنان و الویان

خداوند به هارون فرمود« :تو ،پس���رانت و س���ایر
لاویان در مقابل هر ن���وع بیحرمتی که به خیمٔه
عبادت شود ،مسئول هستید .فقط تو و پسرانت برای هر خطایی
مقصر میباشید.
که در خدمت این جایگاه مقدّس سر بزندّ ،
2خویش���اوندان تو ،یعنی طایفٔه لاوی ،باید در امور مربوط به
خیمٔه عبادت به شما کمک کنند3 .ا ّما انجام کارهای مقدّس
در داخل مکان مقدّس عبادت ،تنها مس���ئول ّیت تو و پسرانت
میباش���د .لاویان نباید به اش���یاء مقدّس و یا قربانگاه دس���ت
بزنند ،زیرا در �آن صورت هم تو و هم �آنها هلاک میش���وید.
4فقط �آنها با تو همکاری کنن���د و وظایف محولٔه خود را در
خیمٔه عبادت انجام دهند و کس���یکه از طایفٔه لاوی نباش���د
حق ندارد که همراه ت���و کار کند5 .باز میگویم که تنها تو و
پس���رانت ،باید امور مربوط به این مکان مقدّس و قربانگاه را
انجام دهید .مبادا خش���م من در مقابل قوم اسرائیل برانگیخته
شود6 .من خودم لاویان را که بستگان تو هستند ،از بین تمام
طایفههای اس���رائیل برگزیدم و به عنوان هدیه به تو دادم� .آنها
وقف من ش���دهاند تا وظایف مقدّس خود را در خیمٔه عبادت
انجام دهند7 .ا ّما وظیفٔه کهانت ،تنها مسئول ّیت تو و پسرانت
میباشد و فقط شما باید امور مربوط به قربانگاه و مقدّسترین
مکان را انجام دهید .مقام کهانت ،هدیٔه خاصی اس���ت که
به ش���ما دادهام و اگر هرکس دیگری ،به لوازم مقدّس نزدیک
شود ،کشته خواهد شد».
سهم کاهنان

8خداوند به هارون فرمود« :مسئول ّیت تمام هدایایی را که قوم
اسرائیل برای من می�آورند و همٔه اشیایی را که وقف من میکنند،
به عهدٔه تو و پسرانت میگذارم .این یک قانون ابدی است9 .از
بین تمام هدایای مقدّسی که بر قربانگاه سوزانده نمیشوند ،این
هدایا متعلّق به شماس���ت :هدیههای �آردی ،قربانیهای گناه و
قربانیهای جبران خطا .هر�آنچه که به من تقدیم میشود ،مقدّس
است و به تو و پسرانت تعلّق میگیرد10 .اینها را باید در مکانی
مقدّس بخورید و تنها افراد ذکور حق خوردن �آنها را دارند.
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اعداد 18

«11همچنین همٔه هدایای مخصوص دیگری که قوم اسرائیل
به من تقدیم میکنند ،من �آنها را به ش���ما و پسران و دختران
شما ،به عنوان سهم دایمی میدهم و همٔه اعضای خانوادٔه شما
درصورتیکه ناپاک نباشند ،میتوانند �آنها را بخورند.
«12بهترین روغن ،بهترین شراب و غلّه و میوههای نوبری را
که به خداوند تقدیم میکنند ،به ش���ما میدهم13 .میوههای
نوبری که از زمینهای �آنها به خداوند تقدیم میش���ود ،به شما
تعلّق خواهد داشت و هرکس از اعضای خانوادٔه شما که ناپاک
نباشد ،میتواند از �آن بخورد.
«14هر�آنچه در اسرائیل بدون قید و شرط وقف من شده است،
به شما تعلّق دارد.
«15تمام نخستزادگانی را که اسرائیل به من تقدیم میکند،
چه انسان و چه حیوان ،به ش���ما تعلّق دارند .ا ّما پسران اول
و حیواناتی که حرام گوش���ت هس���تند ،باید بازخرید ش���وند.
16پسران نخستزاده را میتوان هنگامیکه یک ماهه شدند ،به
قیمت پنج تکه نقره بازخرید نمود ،براس���اس مقیاس رسمی.
17ا ّما نخستزادٔه گاو ،گوسفند و ُبز را نمیتوان بازخرید کرد،
زیرا �آنها متعلّق به من هس���تند و باید برای من قربانی ش���وند.
خون �آنها را باید بر قربانگاه پاشید و چربی �آنها به عنوان هدیه
بر �آتش به من تقدیم ش���ود .بوی این قربانی مورد پس���ند من
واقع میگردد18 .گوشت �آنها ،مانند سینه و ران راست ،هدیٔه
مخصوص متعلّق به شماست.
«19من این هدایای مخصوص را که قوم اسرائیل برایم می�آورند،
به تو و خانوادهات دادهام و این پیمانی جاوید است که من با
تو و فرزندانت بستهام.
«20خداوند به هارون فرمود« :شما نباید ،هیچ زمینی در سرزمین
اسرائیل داشته باشید .چرا که من ،سهم و ارث شما هستم.
سهم الویان

«21ده درص���د هر چی���زی را که قوم اس���رائیل به من تقدیم
میکنند ،به طایفٔه لاوی به جای خدمتشان ،در خیمٔه عبادت،
بخشیدهام22 .از این به بعد ،سایر بنیاسرائیل حق ندارند که
به خیمٔه عبادت نزدیک بش���وند ،مبادا مجرم ش���ناخته شوند
و بمیرند23 .تنها لاویان میتوانن���د ،وظایف خیمٔه عبادت را
انجام دهند و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کنند ،مجرم
شناخته میش���وند و این قانونی است دایمی که نسلهای �آینده
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اعداد  18و19 

هم باید �آن را رعایت کنن���د24 ،چون ده درصدی را که قوم
اسرائیل ،به صورت هدیٔه مخصوص به من تقدیم میکنند ،به
لاویان دادهام؛ در نتیجه �آنها نباید زمینی در س���رزمین اسرائیل
داشته باشند».
ده یک الویان

25خداوند به موس���ی فرمود ک���ه 26به لاوی���ان بگوید« :ده
درصد چیزهایی را که از قوم اسرائیل میگیرید ،به عنوان هدیٔه
مخصوص ،به من تقدیم کنید27 .خداوند این هدیٔه مخصوص
را ،به عنوان هدیٔه نوبر میوه ،غلا ّت و شراب میپذیرد29-28 .پس
این ده درصدهایی را ،که به من تقدیم میکنید ،باید از بهترین
قسمت �آنها باشند و باید �آنها را به هارون کاهن بدهید30 .پس
از �آن که بهترین قسمت را تقدیم کردید ،بق ّیٔه �آنها را برای خود
بردارید ،همانطور که کشاورزان بعد از تقدیم هدایا ،باقیماندٔه
محصول را برای خود نگه میدارند31 .شما و خانوادههایتان
میتوانید �آن را در هر جاییکه بخواهید ،بخورید؛ زیرا �آن مزد
خدمتی است که شما در خیمٔه عبادت انجام میدهید32 .شما
مقصر ش���مرده نمیشوید ،به شرطی که
لاویان ،با خوردن �آن ّ
بهترین قسمت ده درصد را به کاهنان بدهید .و اگر این کار
را نکنید ب���ه هدیههای مقدّس ،بیحرمتی مینمایید و کش���ته
میشوید».

19

خاکستر گاو قرمز

خداوند به موسی و هارون فرمود که 2این دستورات
را به قوم اسرائیل بدهند که یک گاو قرمز و بیعیب
را که هیچ یوغی بر گردنش گذاشته نشده باشد ،بیاورند 3و �آن
را به العازار کاهن بدهند .قربانی باید بیرون اردوگاه برده شود و
در حضور العازار ذبح شود�4 .آنگاه العازار ،قدری از خون گاو
را ،با انگشت خود ،هفت بار به طرف جلوی خیمٔه عبادت
بپاشد5 .بعد حیوان را با پوست ،گوشت ،خون و سرگین �آن
بسوزاند6 .العازار چوب سدر و شاخههای زوفا و ریسمان قرمز
را بگیرد و �آنها را در �آتش بیندازد7 .پس از �آن باید لباس���های
خود را بشوید و غس���ل کند و بعد به اردوگاه بازگردد ،ا ّما تا
شام ناپاک میباشد8 .شخصی که گاو را سوزانده است ،باید
لباس���های خود را بشوید و غس���ل کند و او هم تا شام ناپاک
میباشد9 .سپس ش���خصی که ناپاک نباشد ،خاکستر گاو را
جمع کند و در مکانی پاک در بیرون اردوگاه نگه دارد تا قوم
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اعداد 19

اسرائیل �آن را برای �آب طهارت ،که بهخاطر رفع گناه است،
به کار َبرند10 .کس���یکه خاکس���تر گاو را جمع کرده است،
لباسهای خود را بش���وید و او هم تا شام ناپاک میباشد .این
مق ّررات را هم مردم اس���رائیل و هم بیگانگانی که در بین �آنها
سکونت دارند ،باید همیشه رعایت کنند.
تماس با جنازه

11هرکس���ی که جنازهای را لمس کند ت���ا هفت روز ناپاک
میباشد12 .او باید در روز سوم و هفتم ،خود را با �آب طهارت
بشوید تا پاک ش���ود .ا ّما اگر در �آن دو روز خود را با �آن �آب
پاک نکند ،همانط���ور ناپاک باق���ی میماند13 .اگر کس���ی
جنازهای را لمس کن���د و خود را با �آب طاه���ر نکند ،ناپاک
باقی میماند ،چرا که �آب طهارت بر او پاشیده نشده است.
�آن شخص باید از بین قوم طرد شود ،زیرا او معبد خداوند را
ناپاک کرده است.
14اگر کسی در چادری بمیرد ،این مق ّررات باید رعایت شوند:
هرکس ی که در �آن چادر ساکن است و یا در �آن داخل میشود
تا هفت روز ناپاک میباش���د15 .هرگونه ظرف بیسرپوش که
در �آن چادر باشد ،ناپاک میشود16 .هرگاه شخصی به جسد
کسیکه کش���ته ش���ده ،یا به مرگ طبیعی مرده باشد دست
بزند ،یا اس���تخوان انسان و یا قبری را لمس کند تا هفت روز
ناپاک میباشد.
17برای اینکه شخص ناپاک ،پاک شود ،باید خاکستر گاو
قرمز را که برای رفع گناه قربانی ش���ده اس���ت در یک ظرف
بیندازد و �آب روان بر �آن بریزد18 .س���پس ش���خصی که پاک
باشد ،ش���اخههای نعنا را در �آن �آب فرو برد و با �آن شاخهها،
�آب را بر چادر و همٔه ظروفی که در چادر هستند و همچنین بر
همٔه کسانیکه در �آن چادر بودهاند ،یا به استخوان انسان ،یا
به جسد و یا به قبریکه دست زده باشند ،بپاشد19 .شخص
پاکی باید �آب طهارت را در روز س���وم و هفتم بر سر شخص
ناپاک بریزد .در روز هفتم ،شخص ناپاک باید لباسهای خود
را بشوید ،غسل کند .او در شام همان روز پاک میشود.
20ولی اگر کسی ناپاک شود و خود را پاک نسازد ،ناپاک
باقی میماند ،چرا که �آب طهارت بر او پاشیده نشده است� .آن
شخص باید از بین قوم اسرائیل طرد شود ،زیرا خیمٔه خداوند را
ناپاک کرده است21 .این یک قانون دایمی است .شخصی که
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اعداد  19و20 

�آب طهارت را میپاشد ،باید لباسهای خود را بشوید و هرکس ی
که به �آن �آب دست بزند تا شام ناپاک باقی میماند22 .هرچیزی
که دست ناپاک به �آن بخورد ،ناپاک میشود و هرکسی که
چیز ناپاک را لمس کند تا شام ناپاک باقیمیماند.

20

واقعۀ قادش

(خروج )7-1:17

در ماه اول سال ،قوم اسرائیل به بیابان صین رسیدند و در
قادش اردو زدند .در �آنجا مریم فوت کرد و دفن شد.
2جاییکه اردو زده بودند� ،آب نداشت؛ بنابراین مردم به دور
موسی و هارون جمع شده3 ،لب به شکایت گشوده گفتند« :ای
کاش ما هم با خویشاوندان اسرائیلی خود ،در حضور خداوند
میمردیم4 .چرا ما را در این بیابان �آوردید تا با حیوانات خود در
اینجا بمیریم؟ 5چرا ما را از مصر به این بیابان خراب و بیعلف
�آوردید؟ در اینجا نه غلّه است ،نه انجیر ،نه تاک و نه انار .در
اینجا حتّی �آب هم ،برای نوشیدن نداریم6 ».موسی و هارون از
حضور مردم به نزد دروازٔه خیمٔه عبادت رفتند و در �آنجا به خاک
افتادند و حضور با شکوه خداوند بر �آنها ظاهر شد.
7خداوند به موسی فرمود«8 :عصا را از جلوی صندوق پیمان
بردار .بعد تو و برادرت هارون ،قوم اس���رائیل را جمع کنید و
در پیش چشمان �آنها به این صخره بگو که �آب خود را جاری
س���ازد� .آن وقت میتوانید از �آن صخره به مردم و حیواناتشان
�آب بدهید9 ».پس موسی چنانکه خداوند فرموده بود ،عصا را
از جلوی صندوق پیمان برداشت.
10بعد او و هارون همٔه مردم را در نزد �آن صخره جمع کردند
و موسی به �آنها گفت« :ای مردم سرکش بشنوید� .آیا میخواهید
که ما از این صخره برای شما �آب بیرون بیاوریم؟» �11آنگاه موسی
عصا را بلن���د کرد و دو مرتبه به صخره زد� .آب فراوان جاری
شد و همٔه مردم و حیوانات �آنها از �آب نوشیدند.
12خداوند به موسی و هارون فرمود« :چون شما به من اعتماد
نکردید و در نزد قوم اسرائیل به قدّوس ّیت من احترام نگذاشتید،
بنابراین ش���ما �آنها را به �آن س���رزمینی که به �آنها وعده دادم،
راهنمایی نمیکنید».
13پس �آنجا را مریبه ،یعنی مشاجره نامیدند ،زیرا در �آنجا بود
که بنیاسرائیل با خداوند مشاجره کردند و در همانجا خداوند
به مردم ثابت کرد که پاک و مقدّس است.
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اعداد 20
جلوگیری َادوم از عبور بنیاسرائیل

14موس���ی قاصدانی را از قادش با این پیام نزد پادش���اه اَدوم
فرستاد« :ما خویش���اوندان تو ،یعنی از طایفٔه اسرائیل هستیم.
شما از سختیها و دشواریهایی که ما متح ّمل شدهایم� ،آگاه
هس���تید15 .همچنین میدانید که نیاکان م���ا چگونه به مصر
رفتند و سالیان دراز در �آنجا زندگی کردند و مصریان چگونه
رفتار ناخوشایندی با نیاکان ما داشتند16 .وقتی ما برای کمک
نزد خدا گریستیم ،او فریاد ما را شنید و فرشتهای را فرستاد و
ما را از مصر بیرون �آورد .حال���ا در قادش که در نزدیکی مرز
سرزمین شماست ،اردو زدهایم17 .خواهش میکنیم اجازه دهید
از سرزمین ش���ما عبور کنیم .ما به کشتزارها و باغهای انگور
شما داخل نمیشویم و از چاههای شما �آب نمینوشیم ،بلکه
از شاهراه خواهیم رفت و از �آن خارج نمیشویم تا از سرزمین
شما بیرون رویم».
18ا ّما پادشاه اَدوم گفت« :شما نمیتوانید از اینجا عبور کنید
و اگر بخواهید که به س���رزمین ما داخل شوید ،با شمشیر به
مقابلٔه شما می�آییم».
19قاصدان اسرائیلی به او گفتند« :ما فقط از شاهراه میرویم و
اگر ما یا حیوانات ما از �آب شما بنوشیم قیمت �آب را میپردازیم.
تنها تقاضای ما این است که به ما اجازٔه عبور بدهید».
20پادشاه اَدوم گفت« :شما حق عبور از خاک ما را ندارید».
�آنگاه اَدوم با لشکر عظیم خود به مقابلٔه بنیاسرائیل �آمد21 .وقتی
قوم اس���رائیل دیدند که اَدومیان به �آنها اجازٔه عبور نمیدهند،
ناچار از راه دیگری به سفر خود ادامه دادند.
وفات هارون

22بنیاسرائیل از قادش حرکت کردند و به کوه هور23 ،در
مرز اَدوم رسیدند .در �آنجا خداوند به هارون و موسی فرمود:
«24هارون خواهد مرد و به سرزمینی که به اسرائیل وعده دادم
داخل نمیشود ،زیرا هردوی شما در کنار چشمٔه مریبه از دستور
من س���رپیچی کردید25 .پس حالا هارون و پسرش ،العازار را
به کوه هور ببر26 .در �آنجا لباس کهانت را از تن هارون در�آور
و به تن پس���رش العازار کن .هارون در همانجا میمیرد و به
اجداد خود میپیوندد27 ».موسی مطابق امر خداوند رفتار کرد
و درحالیکه همٔه مردم اسرائیل تماشا میکردند �آن سه نفر به
بالای کوه هور رفتند28 .در �آنجا موسی لباس کهانت را از تن
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اعداد  20و21 

هارون بیرون کرد و به پسرش العازار پوشاند .هارون در بالای
همان کوه جان سپرد و موس���ی و العازار از کوه پایین �آمدند.
29وقتی بنیاسرائیل از مرگ هارون خبر شدند ،مدّت سی روز
برای او عزاداری کردند.

21

پیروزی بر کنعانیان

وقتی پادشاه کنعانی سرزمین عراد ،واقع در جنوب
کنعان ،شنید که بنیاسرائیل از راه اتاریم می�آیند،
بر �آنها حمله کرد و تعدادی از �آنها را اس���یر ک���رد2 .پس قوم
اسرائیل عهد کردند که اگر خداوند به �آنها کمک فرماید تا بر
این قوم پیروز ش���وند ،تمام شهرهای �آنها را بکلّی نابودکنند.
3خداوند دعای �آنها را شنید و کنعانیان را شکست داد و مردم
اس���رائیل �آنها را با شهرهای ایش���ان نابود کردند ،پس �آنجا را
ُحرما ،یعنی نابودی نامیدند.
مار برنزی

4بعد از �آن ،قوم اسرائیل از کوه هور حرکت کرد تا از راهی
که به دریای س���رخ میرفت ،س���رزمین اَدوم را دور بزنند .ا ّما
بنیاس���رائیل از این س���فر طولانی به تنگ �آمدند 5و از خدا و
موسی شکایت کردند و گفتند« :چرا ما را از مصر �آوردید تا
در این بیابان بمیریم؟ نه چیزی است که بخوریم و نه �آب است
که بنوشیم .ما از خوردن این خوراک بیمزه خسته شدهایم».
�6آنگاه خداوند مارهای سمی را در میان ایشان فرستاد و بسیاری
از قوم گزیده شدند و مردند7 .مردم اسرائیل نزد موسی �آمدند و
گفتند« :ما گناه کردهایم ،زیرا علیه خداوند و علیه تو شکایت
نمودهایم .پس به حضور خداوند دعا کن که ما را از شر این
مارها نجات بدهد ».پس موسی برای �آنها دعا کرد8 .خداوند
به موسی فرمود« :یک مار برنزی بساز و بر تیری بیاویز .اگر هر
مارگزیدهای به �آن نگاه کند ،زنده میماند9 ».پس موسی یک
مار برنزی ساخت و �آن را بر سر تیری �آویخت و همین که مار
گزیدهای ،به �آن نگاه میکرد ،شفا مییافت.
عزیمت به سوی موآب

10بنیاسرائیل به سفر خود ادامه داده ،به اوبوت رسیدند و در �آنجا
اردو زدند11 .از �آنجا به عییعبارم که در بیابان ،در شرق مو�آب واقع
بود ،رفتند12 .سپس به وادی زا ّرد �آمدند و در �آنجا اردو زدند13 .بعد
به طرف شمال وادی ارنون ،در نزدیکی مرز اموریان کوچ کردند.
(وادی ارنون خط مرزی بین مو�آبیان و اموریان است14 ).در کتاب
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«جنگهای خداوند» در این زمینه اشاره شده است که...« :شهر
واهیب در سوفه ،وادیها؛ رود ارنون15 ،رودخانهها و وادیهایی که
به شهر عار در امتداد مرز مو�آب قرار دارند ،سرازیر میشوند».
16س���پس بنیاسرائیل س���فر خود را به طرف بئر ،یعنی چاه
ادامه دادند .این همانجاییاست که خداوند به موسی فرمود:
«قوم اسرائیل را جمع کن و من به �آنها �آب میدهم�17 ».آنگاه
بنیاسرائیل این سرود را خواندند:
«ای چاه فوران کن!
برایش سرود بخوانید!
 18این چاهی است که شاهزادگان کندند.
با عصای سلطنت و با عصای رهبران کنده شد».
قوم اس���رائیل از بیابان به متانه حرکت کردن���د 19و از �آنجا،
به نحلیئیل و بعد ب���ه باموت رفتن���د20 .و از باموت به د ّرهای
در منطقٔه مو�آبیان در کوهپایٔه کوه فسجه که مشرف بر بیابان
است ،رفتند.
شکست سیحون پادشاه و عوج پادشاه

(تثنیه )11:3-26:2

21قوم اسرائیل ،نمایندگان خود را نزد سیحون ،پادشاه اموریان
فرستادند که این پیام را به او برسانند«22 :به ما اجازه بدهید که
از سرزمین شما عبور کنیم .ما قول میدهیم که فقط از شاهراه
برویم ،به باغهای انگورتان داخل نشویم و تا زمانی که در خاک
شما باشیم ،حتّی از �آب شما هم ننوشیم23 ».ا ّما سیحون به �آنها
اجازه نداد که از خاک او عبور کنند .در عوض ارتش خود را
جمع کرد و به مقابلٔه اسرائیل به بیابان رفت و در ناحیٔه یاهص،
با �آنها جنگید24 .مردم اسرائیل بر �آنها غالب شدند ،سیحون
را کشتند و سرزمینش���ان را از وادی ارنون تا وادی یبوق و تا
مرز عمونیان تص ّرف کردند .ا ّما نتوانس���تند جلوتر بروند ،زیرا
مرز عمونیان به خوبی محافظت میشد25 .بنیاسرائیل ،همٔه
شهرهای اموریان را همراه با شهر حشبون و شهرهای اطراف
�آن را تص ّرف کردند و در �آن ساکن شدند26 .حشبون پایتخت
اموریان بود که س���یحون قبلا ً در جنگ با پادشاه سابق مو�آب
�آن را با تمام س���رزمین �آنها تا وادی ارن���ون تص ّرف کرده بود.
27شاعران دربارٔه حشبون چنین گفتهاند:
«به حشبون بیایید و �آن را �آباد کنید،
پایتخت سیحون را بنا نمایید،
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اعداد  21و22 

 28زیرا �آتشی از حشبون برخاست
و شهر عار در مو�آب را ویران کرد
و بلندیهای ارنون را بلعید.
 29وای بر تو ای مو�آب!
ای قوم کموش هلاک شدید.
پسرانش را فراری و دخترانش را
به دست سیحون ،پادشاه اموری اسیر ساخت.
 30سعادت و کامرانی ایشان
از حشبون تا به دیبون نابود گشت
و ما �آنها را تا نوفح که نزدیک میدباست
از بین بردیم».
31به این ترتیب قوم اسرائیل در سرزمین اموریان ساکن شدند.
32موسی چند نفر را به یعزیر فرستاد تا وضع �آنجا را بررسی کنند.
بعد قوم اسرائیل به �آنجا حمله بردند و �آن شهر را با روستاهای
اطراف �آن گرفتند و ساکنان �آنجا را بیرون راندند.
33سپس بازگشتند و به طرف باشان رفتند .ا ّما عوج پادشاه
باشان ،با ارتش خود به مقابلٔه �آنها به ادرعی �آمد34 .خداوند
به موس���ی فرمود« :از عوج نت���رس؛ زیرا م���ن او را با مردم و
سرزمین ایش���ان به دست تو تس���لیم کردهام و تو همان کاری
را که با سیحون ،پادشاه اموری در حشبون کردی ،با او هم
بکن35 ».پس بنیاس���رائیل ،عوج را با پسران و ساکنان �آنجا
به قتل رس���اندند و احدی را زنده نگذاشتند و سرزمین ایشان
را متص ّرف شدند.

22

فرستادن نمایندگان پادشاه موآب نزد بلعام

بعد از �آن ،قوم اس���رائیل به سمت دشت مو�آب
حرکت کردند و در شرق رود اردن ،مقابل شهر
اریحا اردو زدند.
2چون بالاق ،پسر صفور پادشاه مو�آب با خبر شد که تعداد
بنیاس���رائیل بس���یار زیاد اس���ت و چه بلایی را بر سر اموریان
�آوردن���د3 ،او و مو�آبیان بس���یار ترس���یدند4 .مو�آبیان به رهبران
مدیان پیام فرس���تاده گفتند« :این گروه بزرگ ،مثل گاوی که
جود ،ما را خواهد خورد5 ».پس بالاق ،پادش���اه
س���بزه را می َ
مو�آب پیامی به بلعام ،پسر بعور در فتور که در کنار رود فرات
در س���رزمین �آماو واقع است ،فرستاده گفت« :گروه بزرگی از
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سرزمین مصر �آمدهاند و در همهجا پراکنده شده و در نزدیکی
ما جا گرفتهاند6 .حال���ا ما از تو خواهش میکنیم که بیایی و
این قوم را لعنت کنی ،زیرا �آنها از ما قویتر هس���تند .شاید به
این ترتیب ،من بتوانم �آنها را شکست بدهم و از این سرزمین
بیرون برانم .ما میدانیم کسی را که تو برکت بدهی ،برکت
میبیند و هرکسی را که نفرین کنی ،نفرین میشود».
7رهبران م���و�آب و مدیان با مبلغی پول به عنوان مزد نفرین،
نزد بلعام رفتند و پیام بالاق را به او رس���اندند8 .بلعام به �آنها
گفت« :امشب همین جا بمانید و فردا �آنچه را که خداوند به
من بفرماید ،به ش���ما میگویم ».پس رهبران مو�آب شب را با
بلعام به سر بردند.
9هم���ان ش���ب خدا ن���زد بلعام �آم���د و فرمود« :ای���ن مردان
کیستند؟»
10بلعام جواب داد« :اینها نمایندگان بالاق ،پادش���اه مو�آب
هستند .او �آنها را فرس���تاده است و میگوید11 ،که یک گروه
عظیم مردم از مصر �آمده و در همهجا پراکنده شدهاند و از من
خواهش کرده است که بروم و �آنها را نفرین کنم تا او بتواند با
�آنها بجنگد و �آنها را از �آنجا براند».
12خدا به او فرمود« :تو نباید با �آنها بروی و �آن قوم را نفرین
کنی ،زیرا من �آنها را برکت دادهام».
13پس بلعام ،فردای �آن روز صبح برخاسته ،نزد فرستادگان
بالاق رفت و به �آنه���ا گفت« :به وطن خ���ود بازگردید ،زیرا
که خداوند اجازه نداد که با ش���ما بروم14 ».نمایندگان بالاق
دوباره به وطن خود بازگش���تند و به او گفتند« :بلعام از �آمدن
خودداری میکند».
15س���پس بالاق بار دیگر گروه مهمتر و بزرگتری را فرستاد.
�16آنها به بلعام گفتند« :بالاق از تو استدعا میکند که بیایی.
17او از تو با احترام پذیرایی میکند و هر امری که تو بفرمایی،
بجا می�آورد .لطفاً بیا و این قوم را نفرین کن».
18بلعام به �آنها گف���ت« :اگر بالاق ،کاخ خود را پر از طلا
و نقره کند و به من ببخش���د ،از ام���ر خداوند خدای خود به
هیچوجه سرپیچی نمیکنم19 .به هرحال ،بازهم امشب را اینجا
بمانید تا بدانم که خداوند به من چه خواهد گفت».
20خدا همان شب به بلعام گفت« :حالا که این مردان دوباره
�آمدهاند ،برخی���ز و با �آنها برو ،ا ّما فقط �آنچ���ه را که من به تو
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میگویم ،انجام بده21 ».پس بلعام صبح برخاست .الاغ خود
را پالان کرد و با رهبران بالاق به راه افتاد.
االغ بلعام به زبان میآید

22ا ّما خداوند از رفتن بلعام خش���مگین شد و فرشتٔه خود را
سر راه او فرستاد و راه را بر او بست .بلعام درحالیکه بر الاغ
خود سوار بود ،دو نوکرش همراه او میرفتند23 .الاغ بلعام،
فرشتٔه خداوند را دید که شمش���یری در دست دارد و سر راه
ایستاده است� .آنگاه الاغ از جاده رم کرد و به مزرعهای رفت.
بلعام الاغ را زد و �آن را دوباره به جاده بازگرداند24 .بعد فرشتٔه
خدا در جاییکه جاده تنگ میشد و در دو طرف �آن دیوارهای
سنگی دو باغ انگور قرار داش���تند ،ایستاد25 .چون الاغ دید
که فرشتٔه خداوند �آنجا ایستاده است ،خود را به دیوار چسباند
و پای بلعام را به �آن فش���رد .بلعام دوباره ال���اغ را زد�26 .آن
وقت فرش���ته پیش رفت و در جای تنگتری ایستاد که الاغ به
هیچ وجه نمیتوانست از �آنجا عبور کند27 .الاغ در بین جاده
خوابید و بلعام خشمگین ش���د و با چوب دست خود ،الاغ
را زد�28 .آنگاه خداوند ،الاغ را بزبان �آورد و به بلعام گفت:
«گناه من چیست که مرا سه بار زدی؟»
29بلعام جواب داد« :تو مرا مس���خره کردی .ای کاش یک
شمشیر داشتم و تو را در همین جا میکشتم».
30الاغ به بلعام گفت�« :آیا من همان الاغی نیستم که تمام
عمر بر �آن سوار شدهای؟ �آیا هرگز چنین کاری کردهام؟» بلعام
جواب داد« :نه!»
�31آن وقت خداوند چش���مان بلعام را باز کرد و بلعام فرشتٔه
خداوند را دید که شمشیر به دست ،سر راه ایستاده است و
وی نزد او به خاک افتاد32 .فرشته به او گفت« :چرا الاغت
را سه مرتبه زدی؟ من �آمدهام تا تو را از رفتن باز دارم ،زیرا این
سفر تو از روی بیاطاعتی است33 .این الاغ سه مرتبه مرا دید
و از سر راه من دور شد .اگر این الاغ این کار را نمیکرد تو
را میکشتم و این الاغ را زنده میگذاشتم».
34بلعام به فرشته گفت« :من گناه کردهام .من متو ّجه نشدم
که در سر راه ایستاده بودی .حالا اگر با رفتن من موافق نیستی،
من به خانٔه خود برمیگردم35 ».فرشتٔه خداوند به او فرمود« :با
این مردان برو ،ا ّما فقط هرچه را که من به تو میگویم ،بگو».
پس بلعام با فرستادگان بالاق حرکت کرد.
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استقبال باالق از بلعام

36چون بالاق با خبر شد که بلعام می�آید ،به استقبال او به
ش���هر مو�آب ،در کنار وادی ارنون ،واقع در مرز مو�آب رفت.
37بالاق از بلعام پرسید« :چرا بار اول که قاصدانم را فرستادم
نیام���دی؟ �آیا فکر میک���ردی که من به تو پاداش شایس���تهای
نخواهم داد؟»
38بلعام جواب داد« :من اکن���ون �آمدهام ،ا ّما قدرتی ندارم.
من فقط کلامی را که خداوند در دهان من بگذارد ،به زبان
می�آورم39 ».پس بلعام ،همراه بالاق به ش���هر حصوت رفت.
40در �آنجا بالاق گاو و گوسفند قربانی کرد و گوشت �آنها را
برای بلعام و رهبرانی که با او بودند ،فرستاد.
41بامدادان بالاق بلعام را به سر کوه َبموت بعل برد تا از �آنجا
ع ّدهای از قوم اسرائیل را ببیند.

23

نبوت بلعام
اولین ّ

بلعام به بالاق گفت« :در اینجا هفت قربانگاه
بس���از و برای من هفت گاو و هفت قوچ �آماده

کن».
2بالاق طبق دس���تور او رفتار کرد و �آنها بر هر قربانگاه یک
گاو و یک قوچ را قربانی کردند3 .بعد بلعام به بالاق گفت:
«در کنار قربانی سوختنی خود بایست و من میروم تا ببینم که
�آیا خداوند به ملاقات من می�آید ،ی���ا نه .هرچه که او به من
بفرماید ،تو را از �آن �آگاه میسازم ».پس بلعام تنها بالای ت ّپهای
رفت 4و در �آنج���ا خدا او را ملاقات کرد .بلعام به او گفت:
«من هفت قربانگاه درست کردم و بر هر کدام �آنها یک گاو و
یک قوچ قربانی کردم».
5خداون���د به بلعام فرمود که چه بگوی���د و او را دوباره نزد
بالاق فرستاد تا پیام او را برساند6 .پس بلعام نزد بالاق که با
تمام رهبران مو�آب در کنار قربانی سوختنی خود ایستاده بودند،
بازگشت
7و چنین گفت:
«بالاق مرا از سوریه،
از کوههای مشرق �آورد.
به من گفت' :بیا و یعقوب را بهخاطر من نفرین کن.
بیا و به قوم اسرائیل لعنت بفرست'.
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اعداد 23

 8چگونه میتوانم قومی را نفرین کنم که خدا نفرین نکرده
است؟
چگونه میتوانم مردمی را لعنت کنم که خدا لعنت
نکرده است؟
 9از فراز کوهها �آنها را میبینم،
از بالای ت ّپهها �آنها را تماشا میکنم.
�آنها مردمی هستند که تنها زندگی میکنند،
خود را جزو اقوام دیگر بشمار نمی�آورند.
�	10آنها مانند غبار ،بیشمارند و بیحساب.
ای کاش ،این سعادت را میداشتم،
که مثل یکی از افراد قوم خدا بمیرم.
ایکاش ،عاقبت من ،مانند عاقبت �آنها باشد».
11بالاق از بلعام پرس���ید« :این چ���ه کاری بود که تو به من
کردی؟ من به تو گفتم دشمنانم را نفرین کنی ،ولی تو �آنها را
برکت دادی».
12بلعام پاس���خ داد�« :آیا نباید �آنچه را ک���ه خداوند بر زبانم
میگذارد بیان کنم».
نبوت بلعام
دومین ّ

13بالاق به او گفت« :بیا تا تو را به مکان دیگری ببرم .از
�آنجا تنها یک قسمت قوم اسرائیل را میبینی .از همانجا �آنها
را برای من نفرین کن14 ».پس بالاق او را به مزرعه صوفیم که
بر کوه فسجه واقع است برد .در �آنجا هفت قربانگاه ساخت
و بر هر کدام �آنها یک گاو و یک قوچ قربانی کرد.
15بلعام به پادشاه گفت« :تو در همین جا کنار قربانی سوختنی
بایست .من در �آنجا برای ملاقات خداوند میروم».
16خداوند به ملاقات بلع���ام �آمد و به او فرمود که پیام او را
به بالاق برس���اند17 .بلعام نزد بالاق که با رهبران مو�آب کنار
قربانی سوختنی ایس���تاده بودند ،برگشت .بالاق از او پرسید:
«خداوند چه فرمود؟» 18بلعام این چنین بیان کرد:
«ای بالاق ،برخیز و بشنو!
ای پسر صفور به من گوش فرا ده!
 19خداوند چون انسان نیست که دروغ بگوید،
یا چون او توبه کند.
278

اعداد  23و24 

به �آنچه که قول بدهد عمل میکند ،او سخن میگوید و
به انجام میرسد.
 20به من امر فرموده است که �آنها را برکت بدهم.
او به �آنها برکت داده است؛ من �آن را نمیتوانم تغییر
دهم.
 21او در �آیندٔه اسرائیل بدبختی و دشواری نمیبیند
خداوند خدای ایشان با �آنهاست.
�آنها او را به عنوان پادشاه خویش اعلام میکنند.
 22خدا �آنها را از مصر بیرون �آورد.
�آنها چون گاو وحشی نیرومند هستند.
 23کسی نمیتواند اسرائیل را جادو کند
و افسون کسی بر �آنها کارگر نیست.
دربارٔه اسرائیل میگویند:
'خدا چه کارهایی برای �آنها کرده است'.
 24این قوم را ببینید
که مثل شیر ما ّده برمیخیزند
و مانند شیر نر به پا میایستند.
تا وقتیکه شکار خود را نخورند
و خون کشتهشدگان خود را ننوشند،
نمیخوابند».
25بالاق به بلعام گفت« :ن���ه �آنها را نفرین کن و نه به �آنها
برکت بده».
26بلعام پاس���خ داد« :مگر من به ت���و نگفتم ،هر�آنچه را که
خداوند بگوید ،انجام خواهم داد».
�27آنگاه بال���اق به او گفت« :حالا بیا ت���ا به جای دیگری
برویم ،شاید مورد پسند خدا باشد و به تو اجازه بدهد که قوم
اسرائیل را از �آنجا برای من نفرین کنی28 ».بالاق او را بر قلّٔه
فغور که مش���رف به بیابان بود ،ب���رد29 .بلعام به او گفت که
هفت قربانگاه بسازد و هفت گاو و هفت قوچ را برای قربانی
�آماده کند30 .بالاق مطابق دستور او عمل کرد و بر هر قربانگاه
یک گاو و یک قوچ قربانی کرد.

24

نبوت سوم بلعام
ّ

وقت���ی بلعام دید که خداون���د از برکت دادن به
اسرائیل خش���نود شده اس���ت ،مانند گذشته به
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اعداد 24

متوسل نشد ،بلکه رو به طرف بیابان کرد 2قوم اسرائیل
جادو ّ
را دید که طایفهطایفه در �آنجا اردو زدهاند� .آنگاه روح خدا بر
او نازل شد 3و این کلام بر زبانش جاری شد:
«وحی بلعام پسر بعور،
وحی �آن مردی که چشمانش باز شد،
 4وحی کسیکه سخنان خدا را شنید،
و رؤیایی را دید که خدای متعال نشان داد،
�آن که به خاک افتاد و چشمانش باز شد.
 5اردوهای شما چقدر زیباست،
 6همچون درختان عودی که خداوند به دست خود کاشته
باشد،
و چون درختان سدر کنار جویبارها.
 7دلوهای ایشان ،از �آب لبریز میشود.
بذرهای ایشان ،با �آب فراوان �آبیاری میشوند.
پادشاه �آنها بزرگتر از اجاج میباشد
و مملکت �آنها سرفراز میگردد.
 8خدا �آنها را از مصر بیرون �آورد.
او مانند گاو وحشی برای �آنان میجنگد،
و �آنها دشمنان خود را میبلعند.
استخوانهایشان را ُخرد میکنند،
تیرهای �آنان را میشکنند.
 9مانند شیر میخوابند
و کسی جر�أت �آن را ندارد
که �آنها را بیدار کند.
کسیکه تو را برکت بدهد ،برکت ببیند
و لعنت باد بر کسیکه تو را لعنت کند».
�10آتش خشم بالاق بر بلعام افروخته شد و درحالیکه دستهای
خود را به هم میزد ،به بلعام گفت« :من تو را فراخواندم که
دشمنان مرا نفرین کنی ،ا ّما تو برعکس ،سه بار �آنها را برکت
دادی11 .از اینجا زود برو و به خانهات بازگرد .من گفتم که به تو
پاداش خوبی خواهم داد ،ا ّما خدا تو را از �آن محروم ساخت».
12بلعام گفت« :من به قاصدانت گفتم13 :که اگر تو قصرت
را پر از طلا و نقره کنی و به من بدهی ،من نمیتوانم از فرمان
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اعداد 24

خداوند س���رپیچی نمایم و یا �آنچه خودم بخواهم بگویم .من
هرچه را که خداوند بفرماید ،میگویم.
«14حالا نزد قوم خود م���یروم ،ا ّما باید بدانی که در �آینده،
قوم اسرائیل چه بلایی بر سر مردم تو می�آورند».
نبوت چهارم بلعام
ّ

15بلعام چنین سخن خود را �آغاز کرد:
«این است وحی بلعام پسر بعور،
وحی مردی که چشمانش باز شد،
وحی �آن کسیکه سخنان خدا را شنید
 16و خدای متعال به او حکمت �آموخت
و رؤیایی را دید،
که خدای قادر مطلق به او نشان داد.
او به خاک افتاد و چشمانش باز شد.
 17او را خواهم دید،
ا ّما نه حالا،
او را تماشا خواهم کرد،
ولی نه از نزدیک.
پادشاهی همچون ستارهای درخشان
در اسرائیل ظهور خواهد نمود.
او رهبران مو�آب را شکست میدهد.
مردم �آشوبگر را سرکوب میکند،
 18و دشمنان خود را در اَدوم شکست میدهد،
زمین ایشان را تص ّرف میکند،
 19اسرائیل به پیروزی ادامه میدهد،
دشمنان را پایمال میسازد
و کسی را هم زنده نمیگذارد».
20بعد بلعام رو به طرف عمالیقیان کرد و این چنین پیشگویی
کرد:
«عمالیقیان مقتدرترین اقوام بودند،
ا ّما سرانجام ،همه هلاک میشوند».
 21سپس به قینیان نگاه کرد و این چنین پیشگویی کرد:
«جای سکونت شما مستحکم است،
�آشیانٔه شما بر صخرهای قرار دارد.
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اعداد  24و25 

 22ا ّما قینیان از بین میروند
و لشکر نیرومند �آشوریان،
شما را به اسارت میبرد».
 23بلعام با این سخنان به پیشگویی خود پایان بخشید:
«افسوس که وقتی خدا این کار را انجام بدهد،
هیچکسی زنده نخواهد بود.
 24کشتیها از سواحل قبرس می�آیند،
�آشور و عابر را سرکوب میسازند،
ا ّما خود �آنها هم نابود میشوند».
25بعد بلعام برخاست و به وطن خود بازگشت و بالاق هم
به راه خود رفت.

25

بتپرستی قوم اسرائیل

در زمانی که قوم اسرائیل در د ّرٔه اقاقیا اردو زده
بودند ،مردان �آنها با دختران مو�آب زنا میکردند.
2این دخترها �آنها را دعوت میکردند تا در مراس���م قربانی که
برای ُبتهای ایشان برگزار میشد ،شرکت کنند .مردان اسرائیلی
گوشت قربانی را میخوردند و ُبتهای ایشان را پرستش میکردند.
3به مرور زمان ،قوم اسرائیل به پرستش بت بعلفغور پرداختند.
پس خش���م خداوند بر قوم اسرائیل افروخته ش���د 4و به موسی
فرمود« :همٔه رهبران طایفههای اس���رائیل را در روز روش���ن در
حضور من اعدام کنید تا خشم سهمگین من از سر قوم اسرائیل
دور شود5 ».موسی به قضات اسرائیل گفت« :تمام کسانی را
که بت بعلفغور را پرستش کردهاند ،اعدام کنید».
6س���پس یکی از مردان اس���رائیلی در برابر چشمان موسی و
تمام مردمی که در جلوی خیمٔه عبادت گریه میکردند ،یک
زن مدیانی را با خود به اردوگاه �آورد7 .وقتی فینحاس ،پس���ر
العازار ،نوه هارون کاهن این را دید ،نیزهای را به دست گرفت
8و ب���ه دنبال �آن مرد ،به درون چادری که دختر را به �آن برده
بود رفت و نیزه را در بدن هردوی �آنها فروبرد و به این ترتیب،
بلا از سر مردم اسرائیل رفع شد9 .با وجود این ،بیست و چهار
هزار نفر در اثر �آن بلا تلف شدند.
10خداوند به موسی فرمود«11 :فینحاس ،پسر العازار ،نوه هارون
کاهن ،خشم مرا فرونشاند .او نخواست که به غیراز من خدای
دیگری را پرستش کند ،بنابراین من هم قوم اسرائیل را تلف نکردم.
13-12پس به او بگو که چون او حرمت مرا حفظ کرد و باعث
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اعداد  25و26 

شد که من گناه قوم اسرائیل را ببخشم ،من با او یک پیمان ابدی
میبندم که او و فرزندانش برای همیشه کاهن باشند».
14نام مرد اسرائیلی که با �آن زن مدیانی کشته شد ،زمری بود .او
پسر سالو ،یکی از رؤسای طایفٔه شمعون بود15 .زن مدیانی هم کزبی
نام داشت و دختر صور ،یکی از بزرگان خاندان مدیان بود.
16خداوند به موس���ی فرمود«17 :مدیان را س���رکوب کن و
ایشان را از بین ببر18 .زیرا �آنها با حیله و نیرنگ شما را گمراه
ساختند و به پرستش بت بعلفغور تشویق کردند و واقعٔه مرگ
کزبی این امر را ثابت میسازد».

26

دومین سرشماری

بعد از �آن که بلا رفع شد ،خداوند به موسی و
العازار ،پسر هارون کاهن فرمود«2 :تمام مردان
اسرائیلی را ،از بیست ساله به بالا سرشماری کنید تا مشخص
شود که از هر طایفه چند نفر میتوانند در جنگ شرکت کنند».
4-3پس موس���ی و العازار کاهن به رؤسای طایفههای اسرائیل
که در دشت مو�آب ،در کنار رود اردن ،مقابل اریحا اردو زده
بودند ،فرمان داد که سر شماری را شروع کنند.
نتیجٔه سرشماری مردان اس���رائیل که از مصر �آمدند ،به این
قرار بود:
5از طایفٔه رئوبین نخستزادٔه یعقوب ،خاندانهای حنوک ،فلو،
6حصرون و کرمی جزو این طایفه بودند 7و تعداد ایشان چهل و
سه هزار و هفتصد و سی نفر بود8 .یکی از فرزندان فلو الیاب
نام داشت 9که پدر نموئیل ،داتان و ابیرام بود .داتان و ابیرام،
دو نفر از رهبران ،با هم دستی قورح علیه موسی و هارون توطئه
نمودند و با این کار خود به خداوند اهان���ت کردند10 .زمین
دهان خود را باز کرد و �آنها را فرو برد ،همراه با �آنها ،قورح و
پیروانش نیز کشته شدند و همچنین �آتشی از جانب خداوند �آمد
و دویست و پنجاه نفر را خاکستر ساخت .این اخطاری بود به
سایر قوم اسرائیل11 .ا ّما پسران قورح کشته نشدند.
12خاندانهای نموئیل ،یامین ،یاکین13 ،زارح و شاول ،جزو
طایفٔه ش���معون بودن���د14 .جمع ّیت �آنها بیس���ت و دو هزار و
دویست نفر بود.
15خاندانهای صفونَ ،ح ّجای ،شونی16 ،ازنی ،عیری17 ،ارودی
و ارئیلی ،جزو طایفٔه جاد به شمار میرفتند 18و جمع ّیت �آنها
چهل هزار و پانصد نفر بود.
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اعداد 26

21-19خاندانهای ش���یله ،فارص ،زارح ،حصرون و حامول،
جزو طایفٔه یهودا بودند( .دو پسر یهودا ،عیر و اونان در سرزمین
کنعان مردند و ش���امل �آنها نبودند22 ).تعداد این خاندانها به
هفتاد و شش هزار و پانصد نفر میرسید.
23خاندانهای تولع ،فوه24 ،یاش���وب و شمرون ،جزو طایفٔه
یس���اکار بودن���د 25و جمع ّیت �آنها به ش���صت و چهار هزار و
سیصد نفر میرسید.
26خاندانهای سارد ،ایلون و یحلیئیل ،جزو طایفٔه زبولون بودند.
27و جمع ّیت �آنها به شصت هزار و پانصد نفر بالغ میشد.
28طایفٔه یوسف پدر منسی و افرایم.
29طایف�ه�ٔ منس���ی ،ماخیر پس���ر منس���ی و پدر جلع���اد بود،
نسبنامههای خاندانهای زیر به جلعاد رس���د30 .خاندانهای
ایعزر ،حالق31 ،اسریئیل ،شکیم32 ،شمیداع و حافر فرزندان
جلعاد بودند33 .صلفحاد ،پسر حافر پسری نداشت ،ا ّما دارای
پنج دختر به نامهای محله ،نوعه ،حجله ،ملکه و ترصه بود.
34تعداد این خاندانها پنجاه دو هزار و هفتصد نفر بود.
35خاندانهای شوتالح ،باکر و تاحن ،جزو طایفٔه افرایم بودند.
36یکی از خاندانهای ش���وتالح عیرانیها بودند37 .تعداد این
خاندانها ،به س���ی و دو هزار و پانصد نفر بالغ میش���د .این
خاندانها از نسل یوسف بودند.
38خاندانهای بالع ،اش���بیل ،احیرام39 ،شفوفام و حوفام از
طایفٔه بنیامین بودن���د40 .خاندانهای ارد و نعمان فرزندان بالع
بودند41 .تعداد افراد این خاندانها به چهل و پنج هزار و ششصد
نفر میرسید.
42خاندان ش���وحام43 ،که جمع ّیت �آنها به شصت و چهار
هزار و چهارصد نفر بالغ میشد ،از طایفٔه دان بود.
46-44خاندانهای یمنه ،یشوی ،بریعه ،حابر و ملکیئیل،
جزو طایفٔه اش���یر بودند .اش���یر دختری هم به نام س���ارح
داش���ت47 .تع���داد �آنه���ا پنجاه و س���ه ه���زار و چهارصد
ب���ود.
49-48خاندانهای یاحصئیل ،جونی ،یصر و شلیم ،از طایفٔه
نفتالی بودند 50و تعدادش���ان به چهل و پنج هزار و چهارصد
نفر میرسید.
51جمع ّی���ت ک ّل مردان قوم اس���رائیل شش���صد و یکهزار و
هفتصد و سی نفر بود.
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اعداد  26و27 

52خداوند به موس���ی فرمود«53 :این س���رزمین را به تناسب
تعداد هر طایفه بین ایشان تقسیم کن56-54 .تقسیمات زمین
باید به قید قرعه صورت بگیرد و به طایفٔه بزرگتر ،زمین زیادتر
و به طایفٔه کوچکتر ،زمین کمتر داده شود».
57طایفٔه لاوی شامل خاندانهای جرشون ،قهات و مراری
ب���ود58 .خاندانهای لبنی ،حبرون ،محلی ،موش���ی و قورح
هم ،جزو طایفٔه لاوی بودند .قهات پدر عمرام بود59 .عمرام
با یوکا َبد ،دختر لاوی که در مصر متولّد ش���ده بود ازدواج
ک���رد .او ب���رای عمرام دو پس���ر به نامهای موس���ی و هارون
و همچنی���ن یک دختر به ن���ام مریم به دنی���ا �آورد60 .هارون
چهار پسر به نامهای ناداب ،ابیهو ،العازار و ایتامار داشت.
61ناداب و ابیهو وقتی �آتش غیر مجاز را برای خداوند تقدیم
کردن���د ،مردند62 .تعداد افراد ذکور لاوی ،از یک ماهه به
بالا بیست و سه هزار نفر بود .ا ّما لاویان ،جدا از طایفههای
دیگر اسرائیل ،سرشماری شدند ،زیرا به �آنها زمین در سرزمین
اس���رائیل داده نش���د.
63این بود نتیجٔه سرشماری خاندانهای ی که ،توسط موسی و
العازار در دشت مو�آب ،در کنار رود اردن ،مقابل اریحا صورت
گرفت64 .در تمام این سرش���ماری ،حتّی یک نفر هم ،از �آن
اشخاصی که قبلا ً توسط موس���ی و هارون کاهن در صحرای
سینا سرشماری شده بودند ،وجود نداش���ت65 ،زیرا خداوند
فرموده بود که تمام �آن افراد ،به اس���تثنای کالیب ،پسر یفنه و
یوشع ،پسر نون در بیابان خواهند ُمرد.

27

دختران َصلفحاد

 َمحل���ه ،نوعهُ ،حجلهِ ،ملک���ه و تِرصه ،دختران
صلفحاد بودند .صلفحاد پسر حافر بود و حافر
پسر جلعاد ،نوه ماخیر و نتیجٔه منسی و منسی یکی از پسران
یوسف بود2 .روزی دختران صلفحاد در کنار در خیمٔه عبادت
رفتند و به موسی ،العازار کاهن ،رهبران طایفهها و سایر مردمی
که در �آنجا حضور داشتند ،چنین گفتند«3 :پدر ما در بیابان مرد
و پسری نداشت .او جزو پیروان قورح نبود که برضد خداوند
سرکش���ی کردند .او بهخاطر گناه خودش ُم���رد4 .فقط برای
اینکه او پسری نداشت ،باید نام پدر ما ،از بین طایفهاش محو
شود؟ ما خواهش میکنیم که برای ما هم ،مانند خویشاوندان
پدر ما زمین داده شود».
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5موسی ا ّدعای ایشان را به حضور خداوند �آورد 6و خداوند
به موسی فرمود«7 :دختران صلفحاد راست میگویند ،در میان
عموهایشان ،زمین موروثی به ایشان بده و سهم پدر ایشان را
به ایشان واگذار نما8 .به قوم اس���رائیل بگو که هرگاه مردی
میمیرد و پس���ری از خود بجا نمیگذارد ،بای���د میراث او به
دخترش برسد9 .اگر دختر نداشته باشد ،زمین او به برادرانش
تعلّق میگیرد10 .اگر برادر نداشته باشد ،به عموهایش داده شود
11و اگر عمو یا برادر هم نداشته باشد ،پس زمینش به نزدیکترین
خویشاوندان او سپرده شود .من ،خداوند به تو امر میکنم تا به
مردم اسرائیل بگویی که باید این قانون را رعایت کنند».
انتخاب یوشع به جانشینی موسی

(تثنیه )8-1:31

12خداوند به موسی فرمود« :بر سر کوه عباریم برو و از �آنجا
سرزمینی را که به قوم اس���رائیل دادهام ،ببین13 .پس از �آن که
�آن را دیدی ،تو نیز مانند برادرت هارون ،خواهی مرد14 .زیرا
هردوی شما هنگامیکه قوم اسرائیل در مریبه علیه من شورش
کردند ،در بیابان صین از اوامر من س���رپیچی کردید و ش���ما
نخواستید قدرت مقدّس مرا در حضور قوم تصدیق کنید( ».مریبه
چشمهای است در قادش واقع در بیابان صین).
15موسی به حضور خداوند عرض کرد«16 :ای خداوند ،خدایی
که سرچشمٔه حیات تمام بشر هستی ،از تو استدعا میکنم که
ش���خصی را به عنوان هادی و راهنمای این قوم انتخاب کنی
17تا بتواند �آنها را در همٔه ام���ور هدایت کند ،از �آنها مراقبت
نماید و قوم تو مانند گوسفندان بیشبان نماند».
18خداوند به او فرمود« :برو دست خود را بر یوشع ،پسر نون
که روح من در او قرار دارد ،بگ���ذار19 .بعد او را نزد العازار
کاهن و تم���ام قوم ببر و در حضور همگی به عنوان پیش���وای
قوم تعیین کن20 .بعضی از اختیارات خود را به او بده تا تمام
مردم اسرائیل از او اطاعت نمایند21 .او باید برای گرفتن دستور
از من نزد العازار برود .من به وس���یلٔه اوریم با العازار صحبت
میکنم و العازار اوامر مرا به یوشع میرساند و به این ترتیب،
من �آنها را هدایت میکنم22 ».موسی طبق فرمان خداوند عمل
کرد .او یوش���ع را به حضور العازار کاهن و تمام قوم اسرائیل
�آورد23 .طبق فرمان خداوند ،بر سر او دست گذاشت و او را
به عنوان پیشوای قوم تعیین کرد.
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28

مراسم قربانی روزانه

(خروج )46-38:29

خداوند به موسی فرمود 2که به قوم اسرائیل این
چنین دس���تور بدهد :قربانیهایی که بر �آتش به
خداوند تقدیم میکنید ،مرا خش���نود میس���ازند ،پس باید در
موقع مع ّین و مطابق دستور خداوند تقدیم شوند.
3این قربانی باید دو ب ّرٔه نر یک ساله و بیعیب باشد و هر روز
به عنوان قربانی سوختنی تقدیم شود4 .یک ب ّره را در صبح و
یکی را در شام قربانی کنند5 .با هر کدام �آنها ،یک کیلو �آرد
مرغوب ،مخلوط با یک لیتر روغن زیتون ،به عنوان هدیٔه �آردی
تقدیم شود6 .این قربانی سوختنی است که در کوه سینا تعیین
شد تا هر روز به عنوان عطر خوشبو به خداوند تقدیم شود7 .به
علاوه ،با ب ّرهای که در صبح قربانی میشود هدیٔه نوشیدنی هم
باید تقدیم گردد و �آن عبارت اس���ت از یک لیتر شراب و باید
در قربانگاه در حضور من ریخته شود8 .همچنین با ب ّرٔه قربانی
شام نیز ،هدیٔه �آردی و نوشیدنی تقدیم گردد .بوی این قربانی
که بر �آتش تقدیم میشود ،برای خداوند دلپسند است.
قربانی روز سبت

9در روز سبت دو ب ّرٔه یک ساله و بیعیب قربانی شود .همراه
این قربانی هدیٔه �آردی نیز باشد که عبارت است از :دو کیلو
�آرد مخلوط با یک لیتر روغن زیتون و همچنین یک لیتر شراب
به عنوان هدیٔه نوش���یدنی ،تقدیم گردد10 .این قربانی باید در
هر س���بت به علاؤه قربانی روزانه ،با هدیٔه نوشیدنی �آن تقدیم
شود.
قربانی ماه نو

11در روز اول هر ماه ،باید یک قربانی س���وختنی به خداوند
تقدیم گردد که عبارت اس���ت از :دو گاو جوان ،یک قوچ و
هفت ب ّرٔه نر یک س���اله که همه باید س���الم و بیعیب باشند.
12همچنین برای هر گاو س���ه کیلو ،برای قوچ دو کیل���و 13و
برای هر ب ّره ی���ک کیلو �آرد مخلوط با روغ���ن زیتون به عنوان
هدیٔه �آردی ،تقدیم ش���ود .بوی این قربانی که بر �آتش تقدیم
میگردد ،برای خداوند دلپسند میباشد14 .با هر گاو دو لیتر
ش���راب ،با قوچ یک و نیم لیتر و با هر ب ّره یک لیتر به عنوان
هدیٔه نوشیدنی تقدیم شود .این قربانی سوختنی است که باید
هر ماه در طول س���ال تقدیم ش���ود15 .به جز قربانی سوختنی
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روزانه و هدیٔه نوشیدنی �آن ،یک ُبز نر هم ،در روز اول هر ماه،
به عنوان قربانی گناه تقدیم شود.
عید نان فطیر

(لاویان )14-5:23

16در روز چهارده���م ماه اول ،مراس���م فصح را به احترام
نام خداوند برگزار کنید17 .از روز پانزدهم برای هفت روز
مراسم عید را جشن بگیرید و در این روزها ،تنها نان بدون
خمیرمایه خورده ش���ود18 .روز اول عید ،روز عبادت است
و کار دیگ���ری نکنی���د19 .در این روز ،دو گاو جوان ،یک
ق���وچ و هفت ب ّرٔه نر یک س���اله ،که همه س���الم و بیعیب
باش���ند ،به عنوان قربانی سوختنی بر �آتش به خداوند تقدیم
ش���ود20 .با هر گاو سه کیلو ،با قوچ دو کیلو21 ،با هر ب ّره
یک کیل���و �آرد مخلوط با روغن زیتون به عنوان هدیٔه �آردی
تقدیم گ���ردد22 .یک ُبز نر هم ،ب���رای ک ّفارٔه گناهان خود
قربانی کنید23 .این قربانیها ،علاوه بر قربانیهایی میباشند
ک���ه هر روز صبح تقدی���م میش���وند24 .در طول این هفت
روز ،به غیراز قربانی س���وختنی روزانه و هدیٔه نوشیدنی �آن،
قربانی مخصوص فصح را نیز ،تقدیم کنید .بوی این قربانی
که بر �آتش تقدیم میش���ود ،مورد پس���ند خداوند میباشد.
25در روز هفتم دوباره برای عبادت جمع شوید و هیچ کار
دیگ���رینکنی���د.
عید نوبر محصوالت

(لاویان )22-15:23

26در روز عید نوبر محصولات ،که اولین محصول غلّه را
به خداوند تقدیم میکنی���د ،همگی باید برای عبادت جمع
شوید و به هیچ کار دیگری دست نزنید27 .در این روز ،دو
گاو جوان ،یک قوچ و هفت ب ّرٔه نر یک س���اله را به عنوان
قربانی س���وختنی به خداون���د تقدیم کنید .ب���وی این قربانی
برای خداوند دلپس���ند میباش���د28 .همچنین با هر گاو سه
کیلو ،با ق���وچ دو کیلو 29و با هر ب ّره یک کیلو �آرد مخلوط
ب���ا روغن زیتون ،به عنوان هدیٔه �آردی تقدیم ش���ود30 .برای
ک ّف���ارٔه گناهان خود ،یک ُبز نر را هم قربان���ی کنید31 .این
قربانیه���ا باید با هدایای نوش���یدنی �آنها تقدیم ش���وند .اینها
به اضافه قربانی س���وختنی روزانه میباشند که با هدیٔه �آردی
�آن تقدیم میگردد .همٔه حیواناتی که قربانی میش���وند ،باید
س���الم و بیعیب باش���ند.
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29

قربانی عید سال نو

(لاویان )25-23:23

در روز اول م���اه هفتم ،همگی باید برای عبادت
جمع شوید و هیچ کار دیگری نکنید .در این روز
ش���یپورها را بنوازید 2و یک گاو جوان ،یک قوچ و هفت ب ّرٔه
نر یک ساله ،که همه سالم و بیعیب باشند ،به عنوان قربانی
س���وختنی به خداوند تقدیم کنید .بوی این قربانی مورد پسند
خداوند واقع میش���ود3 .با گاو سه کیلو ،با قوچ دو کیلو 4و
با هر ب ّره یک کیلو �آرد مخلوط با روغن زیتون ،به عنوان هدیٔه
�آردی تقدیم کنید5 .همچنین یک ُبز نر را برای ک ّفارٔه گناهان
خود قربانی کنید6 .اینها به علاوه قربانی سوختنی ماهانه با هدیٔه
�آردی �آن و به غیراز قربانی س���وختنی روزانه با هدایای �آردی و
نوشیدنی �آن است که مطابق مق ّررات مربوطه تقدیم میشوند.
بوی این قربانی سوختنی ،مورد پسند خداوند واقع میشود.
قربانی روز ک ّفاره

(لاویان )32-26:23

7در روز دهم ماه هفتم ،باز برای عبادت جمع شوید ،روزه
بگیرید و به هیچ کار دیگری دس���ت نزنید8 .در این روز یک
گاو جوان ،یک قوچ و هفت ب ّرٔه نر یک ساله را ،که همه سالم
و بیعیب باشند ،به عنوان قربانی سوختنی ،به خداوند تقدیم
کنید .بوی این قربانی مورد خش���نودی خداوند واقع میشود.
10-9همچنین با گاو سه کیلو ،با قوچ دو کیلو و با هر ب ّره یک
کیلو �آرد مخل���وط با روغن زیتون ،به عنوان هدیٔه �آردی تقدیم
کنید11 .یک ُبز نر را هم ،برای ک ّفاره گناهان خود قربانی کنید.
این قربانی باید به علاؤه قربانی سوختنی روزانه ،با هدایای �آردی
و نوشیدنی �آن تقدیم شود.
قربانی عید خیمهها

(لاویان )44-33:23

12در روز پانزدهم ماه هفتم ،یک بار دیگر برای عبادت ،گرد
هم �آیید و هیچ کار دیگری نکنید .این عید را به افتخار خداوند
برای هفت روز جشن بگیرید13 .در روز اول عید ،سیزده گاو
جوان ،دو قوچ و چهارده ب ّرٔه نر یک س���اله ،که همگی سالم
باشند ،به عنوان قربانی سوختنی ،به خداوند تقدیم کنید .او
از بوی این قربانی خشنود میگردد15-14 .با هر گاو سه کیلو،
با هر قوچ دو کیلو و با هر ب ّره یک کیلو �آرد مخلوط با روغن
زیتون ،به عنوان هدیٔه �آردی تقدیم ش���ود16 .همچنین یک ُبز
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نر را هم ،برای ک ّفارٔه گناهان خود قربانی کنید .اینها باید به
اضافٔه قربانی سوختنی روزانه ،با هدایای �آردی و نوشیدنی �آن
تقدیم شوند.
17در روز دوم عی���د ،دوازده گاو جوان ،دو قوچ و چهارده
ب ّرٔه نر یک س���اله را که همگی سالم و بیعیب باشند ،قربانی
کنید19-18 .همراه �آنها هدایای مربوط به روز اول را نیز ،تقدیم
کنید.
20در روز س���وم عید ،یازده گاو ج���وان ،دو قوچ و چهارده
ب ّرٔه نر یک س���اله را که همگی سالم و بیعیب باشند ،قربانی
کنی���د22-21 .هم���راه �آنها هدایای مربوط ب���ه روز اول را نیز،
تقدیم کنید.
23در روز چه���ارم عید ،ده گاو ج���وان ،دو قوچ و چهارده
ب ّرٔه نر یک س���اله را که همگی سالم و بیعیب باشند ،قربانی
کنید25-24 .هم���راه �آنها هدایای مربوط ب���ه روز اول را نیز،
تقدیم کنید.
26در روز پنجم عید ،نُه گاو جوان ،دو قوچ و چهارده ب ّرٔه نر
یک ساله را که همگی سالم و بیعیب باشند ،قربانی کنید.
28-27هم���راه �آنه���ا هدایای مربوط ب���ه روز اول را نیز ،تقدیم
کنید.
29در روز ششم عید ،هشت گاو جوان ،دو قوچ و چهارده
ب ّرٔه نر یک س���اله را که همگی سالم و بیعیب باشند ،قربانی
کنید31-30 .همراه �آنها هدایای مربوط به روز اول را نیز تقدیم
کنید.
32در روز هفت���م عید ،هفت گاو جوان ،دو قوچ و چهارده
ب ّرٔه نر یک س���اله را که همگی سالم و بیعیب باشند ،قربانی
کنی���د34-33 .همراه �آنها هدایای مربوط ب���ه روز اول را نیز،
تقدیم کنید.
35در روز هش���تم ،برای عبادت جمع شوید و به هیچ کار
دیگری دست نزنید36 .در این روز یک گاو جوان ،یک قوچ
و هفت ب ّرٔه نر یک ساله را که همگی سالم و بیعیب باشند،
به عنوان قربانی س���وختنی تقدیم کنید .بوی این قربانی مورد
خش���نودی خداوند واقع میش���ود38-37 .همراه �آنها هدایای
مربوط به روز اول را تقدیم کنید.
39اینها مق ّرراتی هستند مربوط به :قربانی سوختنی ،هدایای
�آردی ،نوشیدنی و قربانی سلامتی ،که باید در روزهای مخصوص
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به خداون���د تقدیم کنید .اینه���ا به غی���راز قربانیهای نذری و
قربانیهای داوطلبانه میباشند.
40موسی همٔه این فرامین را که خداوند به او داد ،به اطّلاع
مردم رساند.

30

مقررات مربوط به نذر
ّ

موس���ی این دس���تورات را به رهب���ران طایفههای
اسرائیل داد2 :وقتی کسی برای خداوند نذر کند
و یا تع ّهدی نماید ،نمیتواند پیمان خود را بش���کند و باید به
قولی که داده است ،وفا کند.
3هرگاه دختری که هنوز ،در خانٔه پدر خود میباشد ،برای
خداوند نذر کند و یا تع ّهدی نمای���د5-4 ،باید به پیمانی که
کرده است ،وفا نماید .مگر اینکه وقتی پدرش بشنود ،او را باز
دارد .در این صورت مجبور نیست که نذر خود را ادا نماید
و خداوند او را میبخشد ،چون پدرش او را بازداشته است.
اگر پدرش در روزی که از نذری او باخبر شود چیزی نگوید،
�آنگاه دختر باید نذر خود را ادا نماید.
6اگر زنی پیش از ازدواج نذر کرده و یا نسنجیده تع ّهدی کرده
بعداً شوهرش از نذر او �آگاه شود و در همان روزی که
باشد 7و 
ش���نید ،به زن چیزی نگوید ،نذر او به گردنش باقی میماند.
8ا ّما اگر شوهرش او را از نذر و یا قولی که داده است منع کند،
�آنگاه مجبور نیس���ت که نذر خود را ادا نماید و خداوند او را
میبخشد ،زیرا شوهرش با نذر او مخالفت کرده است.
9اگر زنی که بیوه است و یا طلاق داده شده باشد ،نذر کند
و یا تع ّهدی نماید ،باید به پیمان خود وفا کند.
10هرگاه زنیکه شوهر کرده باشد و در خانٔه شوهر خود نذر
کند 11و شوهرش �آگاه شود و چیزی نگوید ،باید نذر خود را
ادا کند و هر تع ّهدی که کرده است ،باید �آن را انجام دهد.
12ولی اگر شوهرش از نذر او باخبر شود و مخالفت کند ،در �آن
صورت نذر یا وعدٔه او باطل میشود و خداوند او را میبخشد،
چرا که ش���وهرش با نذر او مخالفت کرده اس���ت13 .بنابراین
شوهر او حق دارد که با نذر یا تع ّهد او موافقت و یا مخالفت
کند14 .ا ّما اگر ش���وهرش در روزی که از نذر او باخبر شود و
سکوت کند� ،آنگاه باید به نذر و تع ّهد خود وفا کند15 .اگر
ش���وهرش در اول چیزی نگوید و بعداً نذر او را باطل س���ازد،
مقصر ادا نکردن نذر زن خود میباشد.
شوهرش ّ
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16اینها دستوراتی است که خداوند در مورد ادای نذر یا تع ّهد
دختری که در خانٔه پدر زندگی میکند ،یا زنی که شوهر دارد،
به موسی داد.

31

جنگ با مدیان

خداوند به موسی فرمود«2 :انتقام قوم اسرائیل را
از مدی���ان بگیر و بعد از انجام ای���ن کار خواهی

مرد».
�3آنگاه موسی به مردم گفت« :ع ّدهای را مسلّح نمایید تا به
جنگ مدیان بروند و انتقام خداوند را از �آنها بگیرند4 .ش���ما
باید از هر طایفه ،یکهزار نفر را برای جنگ بفرستید».
5پ���س �آنها از هر طایفه ،یکهزار نف���ر را که تعداد �آنها به
دوازده هزار نفر میرس���ید برای جنگ �آماده و مسلّح ساختند
6و موسی �آنها را تحت فرماندهی فینحاس ،پسر العازار کاهن،
همراه با اشیای مقدّس و ش���یپور برای نواختن اعلام جنگ،
به میدان نبرد فرس���تاد7 .ارتش اس���رائیل طبق فرمان خداوند
به موس���ی ،بر مدیان یورش بردند و همٔه مردان مدیان کشته
ش���دند8 .در میان کشتهشدگان پنج پادشاه مدیان به نامهای
اوی ،راقم ،ص���ور ،حور و رابع بودند .بلعام ،پس���ر بعور را
هم کش���تند.
9مردم اسرائیل همٔه زنها و کودکان مدیانی را به اسیری گرفتند.
گلّه ،رمه و دارایی �آنها را تاراج کردند10 .شهرها و اردوگاههای
ایشان را �آتش زدند12-11 .اسیران ،غنایم جنگی و گلّه و رمه
�آنها را نزد موسی ،العازار و سایر قوم که در دشت مو�آب ،در
کنار رود اردن مقابل شهر اریحا اردو زده بودند ،بردند.
بازگشت از جنگ

13موسی ،العازار کاهن و رهبران قوم به پیشواز ارتش اسرائیل
در خارج اردوگاه رفتند14 .موسی از رهبران نظامی خشمگین
ش���د 15و از �آنها پرسید« :چرا زنها را زنده گذاشتید؟ 16همین
زنها بودند که به نصیحت بلعام گ���وش دادند و قوم ما را در
فغور ،به بتپرستی تشویق کردند و در نتیجه ،قوم خداوند دچار
بلا شد17 .پس حالا تمام پسران و زنهای شوهردار را بکشید.
18ا ّما دختران باکره را برای خود زن���ده نگه دارید19 .بعد هر
شخصی ،که کسی را کشته و یا به جسدی دست زده باشد
تا هف���ت روز در بیرون اردوگاه بماند .بعد در روزهای س���وم
و هفتم ،شما و اسیران ش���ما طهارت کنید20 .همچنین تمام
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لباس���ها و اش���یایی را که از چرم یا موی ُبز و یا چوب ساخته
شده باشند ،پاک کنید».
21العازار کاهن به ارتش اسرائیل که از جنگ برگشته بودند
گفت« :اینها دستوراتی است که خداوند به موسی داد23-22 :هر
چیزی که در �آتش نمیسوزد ،از قبیل طلا ،نقره ،برنز� ،آهن،
حلبی و سرب را باید از �آتش بگذرانید و هر چیز دیگری را که
با �آتش پاک نمیشود ،باید با �آب پاک کنید24 .در روز هفتم
لباسهای خود را بش���ویید� .آنگاه پاک میشوید و میتوانید به
اردوگاه بازگردید».
تقسیم غنایم

27-25خداوند به موسی فرمود« :تو و العازار با سایر رهبران
قوم ،همٔه غنایم جنگی را ،چه انس���ان و چه حیوان ،صورت
برداری کنید .سپس �آنها را به دو قسمت تقسیم کنید .نصف
�آن را به سپاهیانی که به جنگ رفتهاند و نیم دیگرش را به مردم
اسرائیل بدهید28 .از همٔه اسیران و گاو ،الاغ ،گوسفند و ُبز
که سهم س���ربازان است ،یک پانصدم س���هم خداوند است.
29این س���هم را به العازار کاهن بدهید تا �آن را به عنوان هدیٔه
مخصوص ،به خداوند تقدیم کند30 .از سهمی که به بق ّیٔه قوم
میدهید ،دو درصد همٔه اس���یران و گاو ،الاغ ،گوسفند و ُبز
را به لاویانی که در خیمٔه عبادت خدمت میکنند ،بدهید».
31موسی و العازار طبق دستورات خداوند عمل کردند.
35-32غنایم به دس���ت �آمده به جز �آنچه که س���ربازان برای
خود نگه داش���تند ،عبارت بودند از :ششصد و هفتاد و پنج
هزار ر�أس گوسفند ،هفتاد و دو هزار ر�أس گاو ،ششصد و ده
هزار ر�أس الاغ و س���ی و دو هزار دختر باکره40-36 .نیمی از
تمام غنایم که به سپاهیان داده شد ،اینها بودند :سیصد و سی
و هفت هزار و پانصد ر�أس گوس���فند (ششصد و هفتاد و پنج
ر�أس به خداوند داده شد) ،سی و شش هزار ر�أس گاو (هفتاد
و دو ر�أس به معبد خداوند داده شد) ،سی هزار و پانصد ر�أس
الاغ (شصت و یک ر�أس به معبد خداوند داده شد) و شانزده
هزار دختر (سی و دو دختر به معبد خداوند داده شد41 ).موسی
طبق امر خداوند ،همٔه سهم خداوند را به العازار داد.
46-42سهم بق ّیٔه قوم اسرائیل مساوی با سهم سپاهیان و از این
قرار بود :سیصد و سی و هفت هزار و پانصد ر�أس گوسفند،
س���ی و شش هزار ر�أس گاو ،س���ی هزار و پانصد ر�أس الاغ و
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شانزده هزار دختر47 .طبق امر خداوند موسی دو درصد اینها
را به لاویان داد.
هدایای سرکردگان نظامی

�48آنگاه رهبران نظامی نزد موسی �آمده 49گفتند« :ما سربازانی
را که تحت فرمان ما بودند ،شمردیم .حتّی یک نفرشان هم در
جنگ کشته نشدهاند50 .پس ما همٔه زیورهای طلا ،بازوبند،
دستبند ،انگشتر ،گوشواره و گلوبند را که به غنیمت گرفتهایم،
به حضور خداوند ،به عنوان ک ّفاره تقدیم میکنیم تا زندگی ما
را از خطر حفظ فرماید51 ».موسی و العازار ،طلاهایی را که
به صورت زیور�آلات ساخته شده بود ،از �آنها گرفتند52 .وزن
تمام �آنها در حدود صد و نود کیلو بود(53 .سپاهیان غنایمی
را که به دست �آورده بودند ،برای خود نگه داشتند54 ).بعد
موسی و العازار ،طلاها را به خیمٔه عبادت بردند تا در حضور
خداوند یادگار قوم اسرائیل باشند.

32

طایفههای شرق رود اردن

(تثنیه )22-12:3

طایفههای رئوبین و جاد که دارای گلّههای زیادی
بودند ،چون دیدند که س���رزمین یعزیر و جلعاد
برای نگهداری گلّههای ایشان جای مناسبی است2 ،بنابراین
نزد موسی ،العازار کاهن و رهبران رفته ،عرض کردند«4-3 :این
سرزمینی که شامل ش���هرهای عطاروت ،دیبون ،یعزیر ،نِمره،
حشبون ،الِعاله ،شبام ،نِبو و بعون است و قوم اسرائیل به کمک
خداوند �آن را متص ّرف شده ،جای خوبی برای گلّههای ماست.
5بنابراین از شما خواهش میکنیم ،به جای سهم ما در �آن طرف
رود اردن ،این سرزمینها را به ما بدهید».
6موس���ی به �آنها گفت�« :آیا ش���ما میخواهید که در همین
جا بمانید و س���ایر برادرانتان به جنگ برون���د؟ 7به چه جر�أت
میخواهید قوم اس���رائیل را از رفتن به س���رزمین �آن سوی رود
اردن ،که خداوند �آن را به �آنها داده اس���ت ،دلسرد بسازید؟
8پدران ش���ما نیز هنگامیکه �آنها را از قادش برنیع فرستادم تا
�آن سرزمین را بررسی کنند ،همین کار را کردند9 .ا ّما وقتی به
وادی اشکول رسیدند و �آن سرزمین را دیدند ،دوباره برگشتند و
قوم اسرائیل را از رفتن به �آنجا دلسرد ساختند11-10 .در �آن روز
خشم خداوند افروخته شد و سوگند یاد کرد که همٔه کسانیکه
از مصر خارج شدند و بیست ساله و مسنتر هستند ،هیچیک
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به سرزمینی که وعدٔه �آن را به ابراهیم ،اسحاق و یعقوب داده
بود ،وارد نخواهند شد ،زیرا �آنها خداوند را از دل و جان پیروی
نکردند12 .از �آن جمله ،تنها کالیب ،پسر یفنه و یوشع ،پسر
نون بودند که به خداوند وفادار ماندند13 .پس خشم خداوند
بر قوم اسرائیل برافروخته شد و �آنها را مدّت چهل سال در بیابان
سرگردان ساخت تا اینکه همٔه �آنهایی که در مقابل خداوند گناه
کرده بودند ،هلاک شدند14 .حالا شما نسل گناهکار ،جای
نیاکان خود را گرفتهاید و میخواهید که شدّت خشم خداوند
را بر سر قوم بیاورید15 .اگر شما باز هم از امر خداوند پیروی
نکنید ،او دوباره این قوم را در بیابان ترک میکند� ،آنگاه خود
شما مسئول تباهی �آنها خواهید بود».
16پس �آنه���ا گفتند« :ابتدا به ما اج���ازه بدهید که در اینجا
برای گلّههای خود طویله و برای اطفال خود شهرها بسازیم،
�17آنگاه ما مسلّح میشویم و پیشاپیش برادران خود به �آن سوی
رود اردن میرویم تا �آنها را به مقصد برسانیم .ا ّما خانوادٔه ما
باید در شهرهای مستحکمی که خواهیم ساخت ،بمانند تا از
خطر دشمن در امان باشند18 .تا تمام قوم اسرائیل زمین خود
را به دست نیاورند ،ما باز نخواهیم گشت19 .ما در �آن سوی
رود اردن ،زمین نمیخواهیم ،زیرا ما سهم خود را در اینجا،
یعنی شرق رود اردن گرفتهایم».
20موسی گفت« :اگر به راستی میخواهید این کار را بکنید،
پس در حضور خداوند برای جنگ �آماده شوید21 .تمام مردان
جنگی شما از رود اردن عبور کنند تا که خداوند همٔه دشمنان
را پراکنده س���ازد22 .بعد از �آن که �آن س���رزمین را در حضور
خداوند متص ّرف شدید ،میتوانید بازگردید ،زیرا وظیفٔه خود
را در مقابل خداوند و قوم اس���رائیل انج���ام دادهاید و �آن وقت
زمینهای شرق رود اردن را ،از جانب خداوند مالک میشوید.
23ا ّما اگر به وعدٔه خود وفا نکنید ،در برابر خداوند گناهکار
شمرده میش���وید و بهخاطر گناه خود ،جزا میبینید24 .حالا
بروید و برای کودکان خود ،شهرها و برای گلّههای خود ،طویله
بسازید ،ا ّما به �آنچه که گفتید باید عمل کنید».
25مردم جاد و رئوبین به موسی گفتند« :ما از امر تو پیروی میکنیم.
26کودکان ،زنان ،رمه و گلّه ما در شهرهای جلعاد میمانند27 .ما همه
�آماده هستیم تا در زیر فرمان خداوند به جنگ برویم ،ما از رود اردن
خواهیم گذشت و خواهیم جنگید ،همانطور که تو دستور دادی».
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28سپس موس���ی به العازار کاهن ،یوشع پسر نون و رهبران
طایفههای اسرائیل دستور داده گفت«29 :اگر مردان طایفههای
جاد و رئوبین �آماده شدند و همراه شما به �آن طرف رود اردن
برای خداوند به جنگ رفتند� ،آن وقت پس از �آن که �آن سرزمین
را تص ّرف کردند ،باید سرزمین جلعاد را به �آنها بدهید30 .ا ّما
اگر با شما نرفتند ،در �آن صورت از سرزمین کنعان سهمی به
�آنها داده شود».
31مردان طایفههای جاد و رئوبین گفتند« :ما از امر خداوند
پیروی میکنیم32 .به فرمان او ما از رود اردن خواهیم گذشت
و به سرزمین کنعان داخل میشویم و میجنگیم ،ا ّما زمینهای
این طرف رود اردن باید به ما تعلّق بگیرد».
33موسی تمامی سرزمینهای سیحون ،پادشاه اموریها و عوج
پادش���اه باشان و همٔه ش���هرها و حومٔه �آنها را برای طایفههای
جاد و رئوبین و نصف طایفٔه منس���ی پسر یوسف تعیین کرد.
36-34مردان طایفٔه جاد شهرهای دیبون ،عطاروت ،عروعیر،
عطروت شوفان ،یعزیرُ ،یجبهه ،بیت نمره و بیت هاران را �آباد
کردند .همٔه این شهرها دارای دیوار و طویله برای گوسفندها
بودند38-37 .مردم طایفٔه رئوبین ش���هرهای حشبون ،الیعاله،
قیریتایم ،نِبو و بعل معون (اسرائیلیها نام این شهرها را که تصرف
کرده بودند ،عوض کردند) و سبمه را ساختند.
39خاندان ماخیر ،از طایفٔه منسی به جلعاد رفتند و �آن شهر
را متص ّرف شدند و س���اکنان �آن را که اموریان بودند از �آنجا
بیرون راندند40 .پس موسی ش���هر جلعاد را به خاندان ماخیر
داد و �آنها در �آنجا سکونت اختیار کردند41 .یائیر که از طایفٔه
منسی بود روستاهای اطراف جلعاد را اشغال کرد و �آن ناحیه
را حووتیائیر نامید42 .ش���خص دیگری به نام نوبح به ش���هر
قنات حمله کرد و �آنجا را متص ّرف ش���د و �آن را به نام خود،
یعنی نوبح نامید.

33

مراحل سفر از مصر تا موآب

این است مراحل سفر بنیاسرائیل از روزی که به
رهبری موسی و هارون از سرزمین مصر خارج
شدند2 .موس���ی طبق فرمان خداوند چگونگی و مراحل سفر
�آنها را نوشت.
�3آنها در روز پانزدهم ماه اول ،یعنی یک روز بعد از فصح از
شهر رعمسیس در مصر با سرفرازی خارج شدند4 ،درحالیکه
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مصریان پسران ارشد خود را ،که شب قبل خداوند کشته بود،
دفن میکردند .به این ترتیب خداوند نشان داد که از خدایان
مصر نیرومندتر است.
5پس مردم اسرائیل از رعمسیس حرکت کردند و به ُسك ّوت
�آمدند و در �آنجا اردو زدند6 .بعد به ایتام که در کنار بیابان است
رفتند7 .از �آنجا کوچ کرده ،رهسپار فم الحیروت شدند که در
ش���رق بعل صفون واقع بود و در دامنٔه کوه مجدل ،اردوهای
خود را برافراشتند8 .سپس فم الحیروت را به عزم بیابان ایتام
ترک کردند و از دریای س���رخ عبور نموده ،به �آنجا رسیدند.
پس از طی یک مسافت سه روزه ،در بیابان ایتام به ما ّره �آمدند
و در �آنجا اردو زدند9 .از �آنجا به ایلیم رفتند چون �آنجا دارای
دوازده چشمه و هفتاد درخت خرما بود.
10از ایلیم حرکت کرده ،به کنار دریای س���رخ رفتند 11و از
�آنجا به بیابان س���ین �آمدند و در �آنجا اردو زدن���د12 .اردوگاه
دیگرشان دفقه13 ،بعد الوش 14و رفیدیم بود .در رفیدیم �آب
نوشیدنی پیدا نمیشد.
37-15از رفیدیم کوچ کردند و از �آنجا به صحرای سینا و بعد
به قیروت هتاوه ،سپس به سوی حصیروت رفتند .بق ّیٔه مراحل
سفرشان به این ترتیب بود:
از حصیروت به رتمه،
از رتمه به رِمون فارص،
از رِمون فارص به لبنه،
از لبنه به رسه،
از رسه به قهیلاته،
از قهیلاته به کوه شافر،
از کوه شافر به حراده،
از حراده به مقهیلوت،
از مقهیلوت به تاحت،
از تاحت به تارح،
از تارح به متقه،
از متقه به حشمونه،
از حشمونه به مسیروت،
از مسیروت به بنییعقان،
از بنییعقان به حورالجدجاد،
از حورالجدجاد به ُیطبات،
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از یطبات به عبرونه،
از عبرونه به ِعصیون جابر،
از عصیون جابر به قادش در بیابان صین،
از قادش به کوه هور در مرز سرزمین اَدوم.
39-38در اینجا بود ک���ه خداوند به هارون کاهن فرمود که
به بالای کوه هور برود و او در روز اول ماه پنجم سال چهلم،
بعد از �آن که قوم اسرائیل از س���رزمین مصر خارج شدند ،در
سن صد و بیست و سه سالگی وفات یافت.
40پادشاه عراد واقع در قسمت جنوب کنعان ،از �آمدن قوم
اسرائیل باخبر شد.
49-41سپس قوم اسرائیل از کوه هور حرکت کرده ،رهسپار
صلمونه ش���دند .از صلمونه به فونون ،بعد ب���ه اوبوت ،عیی
عباریم (مرز مو�آب) ،دیبون جاد ،علمون دبلاتایم و سپس در
کوهستان عباریم ،در نزدیکی کوه نَبو ،اردو زدند .بالاخره به
دشت مو�آب رسیدند که در کنار رود اردن ،مقابل شهر اریحا
بود .و در �آنجا در کنار رود اردن از بیت یشیموت تا �آبل د ّرٔه
اقاقیا ،در دشت مو�آب اردو زدند.
راهنمایی قبل از عبور کنعان

50در همین جا ،یعنی در کنار رود اردن ،مقابل شهر اریحا
بود که خداوند 51این دس���تورات را به موس���ی داد« :وقتی از
رود اردن عبور کردید ،به سرزمین کنعان رسیدید52 ،باید تمام
س���اکنان �آنجا را بیرون برانید .همٔه ُبتهای سنگی و فلزی �آنها
را از بین ببرید و پرستشگاههای بالای ت ّپههای ایشان را ویران
کنید53 .سرزمینشان را متص ّرف شوید و در �آنجا سکونت اختیار
نمایید ،زیرا من �آن س���رزمین را به ش���ما دادهام54 .زمین �آنجا
را بین طایفههای اسرائیل به قید قرعه تقسیم کنید .به خاندان
بزرگتر ،زمین زیادتر و به خان���دان کوچکتر ،زمین کمتر داده
شود55 .اگر شما ساکنان �آنجا را نرانید ،کسانیکه باقی بمانند،
مثل خار در چشم شما و مانند تیغ در پهلویتان بوده ،موجب
�آزارتان میشوند56 .و من هم همان طوریکه میخواستم با
�آنها رفتار کنم ،با شما هم همان رفتار را مینمایم».

34

مرزهای سرزمین کنعان

خداوند به موس���ی فرمود2 ،که به قوم اسرائیل
این چنین دستور بدهد« :هنگامیکه به سرزمین
کنعان ،که من �آن را به شما میدهم ،داخل شدید ،مرزهای
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شما از این قرار خواهد بود3 :قسمت جنوبی �آن از بیابان صین
در امتداد مرز اَدوم خواهد بود .مرز جنوبی �آن از دریای ُمرده
در شرق شروع ش���ده4 ،به طرف جنوب از گردنه عقربها ،به
س���وی بیابان صین ادامه مییابد .دورتری���ن نقطٔه مرز جنوبی،
قادش برنیع میباش���د .از �آنجا به ط���رف حصرادار و عصمون
5و از �آنجا تا وادیی در مرز مصر پیش رفته ،به دریای مدیترانه
ختم میشود.
«6مرز غربی شما ،سواحل دریای مدیترانه میباشد.
«7قسمت ش���مالی از دریای مدیترانه شروع شده ،به طرف
مشرق تا کوه هور میرسد 8و از �آنجا تا گذرگاه حمات ادامه
یافت���ه 9و از صدد و زفرون عبور کرده ،انتهای �آن حصر عینان
است.
«10مرز شرقی شما ،از حصر عینان شروع شده تا شفام میرسد.
11بعد به طرف جنوب به ربله ،در سمت شرقی عین ادامه مییابد.
از �آنجا ادامه یافته ،به طرف جنوب و بعد به جانب غرب ادامه
داشته تا دورترین نقطٔه جنوبی دریاچه جلیل میرسد12 .سپس
در امتداد رود اردن ،به دریای مرده ختم میشود.
«این مرزهای چهارگانه شماست».
13موسی به قوم اسرائیل گفت« :این سرزمینی است که شما
به قید قرعه به دست می�آورید و طبق فرمان خداوند بین نُه و
نیم طایفه تقسیم شود15-14 .سهم طایفههای رئوبین و جاد و
نصف طایفٔه منسی در سمت شرقی رود اردن و در مقابل شهر
اریحا تعیین شده است».
اشخاصی که مأمور تقسیمات زمین شدند

16خداوند به موس���ی فرمود«17 :العازار کاهن و یوشع ،پسر
نون 18و همچنین یک رهبر از هر طایفه تعیین ش���وند تا زمین
را بین طایفههای اسرائیل تقسیم کنند28-19 ».نامهای �آنها به
شرح زیر میباشد:
طایفه

رهبر

از طایفٔه یهودا،
از طایفٔه شمعون،
از طایفٔه بنیامین،
از طایفٔه دان،
از طایفٔه منسی،

کالیب ،پسر یفنه،
شموئیل ،پسر عمیهود،
الیداد ،پسر کسلون،
ُبقی ،پسر ُیجلی،
حنیئیل ،پسر ایفود،
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طایفه

رهبر

از طایفٔه افرایم،
از طایفٔه زبولون،
از طایفٔه یساکار،
از طایفٔه اشیر،
از طایفٔه نفتالی،

قموئیل ،پسر شفطان،
الیصافان ،پسر فرناک،
فلطیئیل ،پسر عزان،
اخیهود ،پسر شلومی،
فدهئیل ،پسر عمیهود.

29اینها نام کسانی بود که خداوند م�أمور کرد تا بر کار تقسیم
زمین ،بین طایفههای اسرائیل ،نظارت کنند.

35

شهرهای تعیین شده برای الویان

در دشت مو�آب ،کنار رود اردن و در مقابل شهر
اریحا ،خداوند به موسی فرمود«2 :به قوم اسرائیل
امر کن که از سهم خود شهرهایی را با چراگاههای اطرافشان
به لاویان بدهند3 .در �آن ش���هرها زندگ���ی کنند و چراگاهها
برای استفاده رمه و گلّه و سایر حیواناتشان باشند4 .چراگاهها
از دیوارهای ش���هر ،تا فاصله نیم کیلومتر در هر سمت امتداد
داشته باشد5 .به این ترتیب محوطهای ،مربّع شکل به وجود
می�آید که هر ضلع �آن معادل هزارمتر خواهد بود و شهر در مرکز
�آن قرار میگیرد7-6 .چهل و هشت شهر با چراگاههای اطراف �آنها،
به لاویان داده ش���ود .از �آن میان ،شش شهر را به عنوان شهر
پناهگاه به �آنها بدهید تا اگر کسی تصادفاً مرتکب قتل میشود،
بتواند به �آن پناه ببرد8 .تعداد شهرهاییکه هر طایفه به لاویان
میدهد ،باید متناسب با اندازٔه سرزمین �آن طایفه باشد ،یعنی
طایفههای بزرگتر ،ش���هرهای بیش���تر و طایفهه���ای کوچکتر،
شهرهای کمتری بدهند».
شهرهای پناهگاه

(تثنیه 13-1:19؛ یوشع )9-1:20

9خداوند به موسی فرمود«10 :وقتی از رود اردن عبور کردید
و وارد سرزمین کنعان شدید11 ،شهرهایی را به عنوان پناهگاه
تعیین کنید که هرگاه کسی ناخواسته شخصی را کشته باشد،
به �آنجا فرار کند 12تا او در �آنجا از انتقام جویی وابستگان مقتول
در امان باشد .زیرا شخص قاتل تا زمانی که در دادگاه جرمش
ثابت نگردد ،نباید کشته شود13 .شش شهر را انتخاب کنید.
14س���ه شهر در شرق رود اردن و سه شهر در سرزمین کنعان.
15این شهرها نه تنها برای قوم اسرائیل ،بلکه برای خارجیهایی
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که به صورت موقّت یا دایمی در میان ش���ما سکونت دارند،
پناهگاه باشد که اگر کسی تصادفاً مرتکب قتل شده باشد ،به
یکی از �آن شهرها فرار کند.
«18-16ا ّما اگر کس���ی با یک تکه �آهن ،سنگ و یا چوب،
شخصی را بکشد ،قاتل است و باید کشته شود19 .مدّعی خون
مقتول ،وقتی قاتل را بیابد ،خودش باید او را بکشد.
«20هرگاه کسی از روی دش���منی شخصی را ُهل بدهد ،یا
با پرتاب کردن چیزی ،او را بکش���د 21و یا از روی دشمنی با
مشت بزند و �آن ش���خص بمیرد ،مدّعی خون مقتول وقتی با
قاتل روبهرو شود ،او را بکشد.
«22ا ّما اگر قتل تصادفی بوده و از روی دشمنی نباشد ،مثلا ً
کسی را بدون قصد ُهل بدهد ،یا با پرتاب چیزی بزند 23و یا
نادیده سنگی را بر او پرتاب کند و او را بکشد و بدون �آن که
با او دشمنی داشته باشد ،یا بخواهد صدمهای به او برساند،
24در اینجا قوم باید در مورد قتل خواسته یا ناخواسته ،و اینکه
�آیا قاتل را به دست مدّعی خون مقتول بسپارند یانه ،قضاوت
کنند25 .وقتی معلوم ش���ود که قتل ناخواسته است ،پس قوم
باید متّهم را از دس���ت مدّعی برهاند و به شهر پناهگاهی که
فرار کرده ب���ود ،باز گردانند .او تا هن���گام مرگ کاهن اعظم
وق���ت ،در �آنجا بماند26 .اگر ش���خص قاتل ش���هر پناهگاه را
ترک کند 27و وابس���تگان مقتول او را در خارج شهر بیابند و
او را بکشند ،این عمل انتقام ،قتل ش���مرده نمیشود28 ،زیرا
�آن شخص میبایس���ت تا مرگ کاهن اعظم ،در شهر پناهگاه
میماند و بعد از �آن به وطن و خانٔه خود بازمیگشت29 .این
قوانین دایمی برای تمام قوم اسرائیل و نسلهای �آیندٔه ایشان در
هر کجا که باشند ،صادق است.
«30هرکس مرتکب قتل شود به موجب شهادت چند شاهد
باید کشته شود .ا ّما هیچکس نباید ،بهخاطر شهادت یک نفر
کشته شود31 .کسیکه قاتل شناخته شد ،باید کشته شود و
خون بهای رهایی او پذیرفته نشود32 .از شخصی که به شهر
پناهگاه فرار کرده است ،پولی برای اینکه به او اجازه داده شود،
پیش از مرگ کاهن اعظم به خانه خود بازگردد ،گرفته نشود.
33سرزمینی را که در �آن س���کونت دارید� ،آلوده نسازید .قتل
و خونریزی ،زمین را �آلوده میکند و بدون کش���تن قاتل ک ّفارٔه
دیگری پذیرفته نشود34 .پس سرزمینی را که در �آن سکونت
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دارید ،ناپاک و �آلوده نسازید ،زیرا من خداوند هستم و در بین
قوم اسرائیل ساکن هستم».

36

ازدواج زنان وارث

رهبران خاندانهای جلعاد پسر ماخیر ،نؤه منسی
پسر یوسف ،نزد موسی و رهبران اسرائیل �آمده به
موسی گفتند«2 :خداوند به تو فرمود که زمین را به قید قرعه
بین قوم اسرائیل تقس���یم کنی و سهم برادر ما ،صلفحاد را به
دخترانش بدهی3 .ولی اگر �آنها با مردان طایفٔه دیگری ازدواج
کنند ،زمین �آنها به هم���ان طایفه انتقال مییابد و در نتیجه به
دارایی �آن طایفه اضافه میگردد و از زمین ما کاسته میشود.
4در سال پنجاهم ،هنگامیکه زمینها فروخته شد ،به صاحبان
اصلی �آن بازگردانده میشود ،این زمینها را نمیتوان به طایفٔه
ما باز گرداند».
�5آنگاه موس���ی این دس���تورات را از جانب خداوند به مردم
اس���رائیل داد« :مردان طایفٔه یوسف راس���ت میگویند�6 .آنچه
خداوند در مورد دختران صلفحاد میفرماید ،این است :به �آنها
اجازه بدهید ،با هر مردی ک���ه میخواهند ،ازدواج کنند ،ا ّما
این مردان باید از طایفٔه خودشان باشند7 .میراث مردم اسرائیل
نباید از یک طایفه به طایفٔه دیگر منتقل شود ،و باید به صورت
ا ّولیه باقی بماند8 .دخترانی که در طایفههای اسرائیل ،وارث
زمین هس���تند باید فقط با مردان طایفٔه خودشان ازدواج کنند
تا از زمین �آن طایفه کاسته نش���ود9 .به این ترتیب ،زمین یک
طایفه به طایفٔه دیگری منتقل نمیشود».
11-10پس دختران صلفحاد ،یعنی محله ،ترصه ،حجله ،ملکه
و نوعه ،فرمان خداوند را که به موسی داده بود بجا �آوردند.
�12آنها با مردان طایفٔه منسی پسر یوسف ازدواج کردند و میراث
�آنها در طایفٔه خودشان باقی ماند.
13این است احکام و مق ّرراتی که خداوند ،توسط موسی به
قوم اسرائیل داد ،هنگامیکه قوم اسرائیل دردشت مو�آب ،کنار
رود اردن و مقابل شهر اریحا بودند.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب تثنیه
معرفی کتاب
ّ

کتاب تثنیه ،کتاب سخنرانیهای موسی برای بنیاسرائیل در
سرزمین مو�آب میباش���د ،جایی که �آنها پس از مدّتها سفر در
بیابان ،سرانجام توقّف نمودند و �آمادٔه ورود به کنعان شدند.
بعضی از مسائل خیلی مه ّمی که در این کتاب به �آن اشاره
شده ،عبارتند از:
موسی وقایع عظیم چهل سال گذشته را دوباره بیان میکندو از مردم درخواس���ت میکند که بهخاطر داش���ته باشند خدا
چگونه �آنها را در بیابان رهبری نمود و نس���بت به خدا وفادار
و مطیع باشند.
موس���ی ده فرمان ا ّولیه را تکرار نموده و معنی فرمان اول رات�أکید مینماید و از مردم میخواهد که فقط خدا را پرس���تش
نمایند .سپس او قوانین گوناگونی را که در ادارٔه امور زندگی
�آنها در کنعان لازم خواهد بود بازگو میکند.
موسی معنی پیمان خدا با �آنها را یاد�آوری میکند و از �آنهادع���وت میکند که تع ّهد خود را نس���بت به انج���ام �آن پیمان
تجدید نمایند.
یوش���ع به عنوان دومین رهبر قوم خدا منصوب میش���ود وموس���ی ،پس از سراییدن یک س���رود در تمجی ِد وفاداری خدا
و برکت دادن طایفههای بنیاس���رائیل ،در مو�آب در شرق رود
اردن وفات میکند.
موضوع اصلی کتاب این است که خدا ،بنیاسرائیل را نجات
و برکت داده است .پس �آنها باید این را بهخاطر داشته ،خدا
ِ
برکات
را اطاعت نموده و دوست بدارند تا حیات داشته و از
پیوستٔه خدا بهرهمند گردند.
�آیات برجس���تٔه این کتاب  6-4 :6میباشد و شامل کلماتی
است که عیسی مسیح �آن را بزرگترین حکم خواند« :خداوند
خدای خود را ب���ا تمام دل و تمام جان و تمام توان دوس���ت
بدارید».
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تقسیمبندی کتاب

سخنرانی اول موسی 49:4-1:1
سخنرانی دوم موسی 19:26-1:5
الف -احکام 22:10-1:5
مقررات و هشدارها 19:26-1:11
ب -قوانینّ ،
دستورات برای ورود به کنعان 68:28-1:27
تجدید پیمان 20:30-1:29
سخنان آخر موسی 29:33-1:31
وفات موسی 12-1:34

1

مقدمه
ّ

ای���ن س���خنانی اس���ت که موس���ی به قوم اس���رائیل،
هنگامیکه �آنها در شرق رود اردن (واقع در صحرای
مو�آب) بودند ،گفت .ش���هرهای ای���ن ناحیه عبارت بودند
از :س���وف ،فاران ،توفل ،لابان ،حضیروت و دیذهب.
2از ک���وه س���ینا تا ق���ادش برنیع از راه اَدوم س���فری یازده
روزه اس���ت3 .در روز اول ماه یازدهم سال چهلم ،موسی
هر�آنچ���ه را ک���ه خداوند فرم���ان داده بود ،به بنیاس���رائیل
گفت4 .بعد از �آن که او س���یحون ،پادشاه اموریان را که
در حشبون حکومت میکرد و عوج ،پادشاه باشان را که
در عش���تاروت و ادرعی حکومت میکرد ،شکس���ت داد.
5در �آن سوی رود اردن در سرزمین مو�آب ،موسی به شرح
قوانی���ن خداون���د پرداخ���ت.
او گف���ت«6 :وقت���ی م���ا در کوه س���ینا بودی���م ،خداوند
خدای م���ا به ما چنین فرمود' :ش���ما به قدر کافی در این
کوهس���تان توقّف کردهاید7 .اردو را جمع کرده ،حرکت
نمایید و به س���رزمین کوهستانی اموریان و نواحی �آن یعنی
دش���ت اردن ،کوهستانها ،دشتها ،حوالی سمت جنوب،
س���واحل مدیترانه ،س���رزمین کنعان ،لبن���ان و تا رود فرات
بروید و همه را تص ّرف کنید8 .من این سرزمین را در برابر
ش���ما نهادهام ،وارد شوید و �آن را تص ّرف کنید .چون این
س���رزمینی اس���ت که من ،خداوند ،به نیاکان شما ابراهیم
و اس���حاق و یعقوب و تمامی نس���لهای �آیندٔه ایشان وعده
داده ب���ودم'.
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«9در �آن روزها به شما گفتم :من به تنهایی نمیتوانم مسئول ّیت
شما را تح ّمل کنم10 .خداوند تعداد شما را مثل ستارگان �آسمان
بیشمار ساخته است11 .خداوند خدای نیاکانتان ،تعداد شما
را هزار برابر افزایش دهد و طبق وعدهاش شما را برکت دهد.
12ا ّما چطور میتوانم به تنهایی به تمام دعواها و منازعات شما
رسیدگی کنم؟ 13بنابراین از هر طایفه ،چند مرد دانا ،فهمیده
و باتجربه را انتخاب کنید و من �آنها را به رهبری ش���ما تعیین
مینمایم14 .شما با پیش���نهاد من موافقت کردید�15 .آن وقت
من �آن اش���خاص دانا و باتجربٔه هر طایفه را که شما انتخاب
کردید ،م�أمور ساختم تا به عنوان رهبر گروههای هزار ،صد،
پنجاه و ده نفری انجام وظیفه کنند.
«16در �آن موقع به رهبران امر کردم که در عین حال در امور
قضایی هم به شما کمک کنند و دعواها و امور حقوقی مردم را
چه از قوم خودشان باشند چه از بیگانه ،از روی عدالت و بدون
تبعیض داوری کنند17 .شما باید در قضاوت بیطرف باشید ،به
ضعیف و قوی یکسان گوش کنید و از کسی نترسید؛ زیرا داوری
از طرف خداوند اس���ت .اگر حل مسئلهای برای شما مشکل
باشد �آن را نزد من بیاورید و من به �آن رسیدگی میکنم.
«18در همان وقت برای همٔه کارهایی که باید انجام دهید،
دستوراتی صادر کردم.
ارسال جاسوسان از قادش برنیع

(اعداد )33-1:13

«19طبق امر خداوند خدای خود ،از کوه سینا حرکت کردیم
و از بیابان وسیع و وحشتناک عبور نموده به کوهستان اموریان
رفتیم .وقتی به قادش برنیع رس���یدیم 21-20به ش���ما گفتم که
خداوند خدای ما ،این سرزمین را به ما داده است .حالا بروید
و طبق فرمان خداوند خدای نیاکانتان� ،آن را تصاحب کنید.
نترسید و هراس به دل خود راه ندهید.
�«22آنگاه همه نزد من �آمدید و گفتید' :بیایید چند نفر را پیشتر
به �آنجا بفرستیم تا �آن سرزمین را بررسی کنند و بعد به ما خبر
بدهند که از کدام طریق میتوانیم به �آن س���رزمین داخل شویم
و با چه شهرهایی روبهرو میشویم'.
«23من با پیشنهاد ش���ما موافقت کردم و دوازده نفر ،یعنی
یک نفر از هر طایفه انتخاب نم���ودم�24 .آنها به راه افتادند و
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از کوهستانها گذشته به وادی اشکول رفتند و �آنجا را بررسی
کردند�25 .آنها برگش���تند و نمونههایی از میوههای �آن سرزمین
را با خود �آوردند و گزارش دادند� ،آن سرزمینی را که خداوند
خدای ما ،به ما داده است سرزمینی حاصلخیز است.
«26ا ّما ش���ما از ورود به �آنجا امتناع نموده از فرمان خداوند
سرکش���ی کردید27 .در خیمههایتان از یکدیگر به ش���کایت
پرداختید و گفتید' :چون خداوند از ما نفرت داشت ،ما را از
سرزمین مصر بیرون �آورد تا ما را به دست اموریان تسلیم کند و
از بین ببرد28 .چرا به �آنجا برویم؟ برادران ما که به �آنجا رفتند،
با خبرهایی که �آوردند ،ما را ترساندند؛ زیرا گفتند که مردان �آن
سرزمین قویتر و قد بلندتر از ما هستند و دیوارهای شهرهایشان
سر به فلک کشیده است و همچنین �آنها �آدمهای غولپیکری
را که از فرزندان عناق هستند را هم در �آنجا دیدهاند'.
«29ا ّما من به ش���ما گفتم که هراسان نباش���ید و از �آن مردم
نترسید30 .خداوند خدای شما ،راهنمای شماست و همانطور
که قبلا ً در مص���ر و همچنین در این بیابان در برابر چش���مان
شما جنگید ،حالا هم برای شما جنگ میکند31 .در بیابان
دیدید که چگونه شما را در امن ّیت به اینجا �آورد؛ مانند پدری
که فرزندش را حمل میکند32 .ا ّما با همٔه اینها و با وجودی
که پیشاپیش شما حرکت میکرد تا جای مناسبی برای اقامت
شما پیدا کند ،بازهم ش���ما به خداوند اعتماد نکردید33 .او
قبل از شما حرکت کرد تا مکانی برای اردوی شما بیابد .او
در سراسر سفر ،در شب به وسیلٔه ستونی از �آتش و در روز با
ستونی از ابر ،شما را راهنمایی فرمود.
خداوند بنیاسرائیل را تنبیه میکند

(اعداد )45-20:14

«34وقتی خداوند شکایت شما را شنید ،خشمگین شد و قسم خورد
و فرمود'35 :حتّی یک نفر هم از شما نسل شریر ،روی �آن سرزمینی را
که من وعدٔه مالک ّیتش را به نیاکان شما داده بودم ،نخواهد دید 36به
غیراز کالیب پسر یفنه ،که چون از من اطاعت کامل نمود� .آن زمینی را
که بررسی کرده است به او و فرزندانش میبخشم37 '.بهخاطر شما،
خداوند از من نیز خشمگین شد و فرمود' :تو هم به �آن سرزمین داخل
نخواهی شد38 .به جای تو ،یوشع پسر نون که معاون توست ،قوم
اسرائیل را هدایت میکند .پس او را تشویق کن چون او رهبری قوم
اسرائیل را در تص ّرف �آن سرزمین به عهده خواهد گرفت'.
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«39سپس خداوند به همٔه ما فرمود' :فرزندان شما که هنوز
بس���یار جوان هس���تند و فرق خوب و بد را نمیدانند وارد �آن
سرزمین خواهند شد .کودکانی که شما گفتید اسیر دشمنان
میش���وند .من س���رزمین را به �آنها خواهم داد تا در �آن ساکن
شوند40 .ا ّما شما حالا بازگردید و از راهی که به طرف دریای
سرخ میرود به بیابان بروید'.
�«41آنگاه شما گفتید' :ما در برابر خداوند گناه کردهایم ،ا ّما
اکنون میرویم و طبق فرمان خداوند میجنگیم '.پس همٔه شما
برای جنگ �آماده شدید و فکر میکردید که به �آسانی میتوانید
�آن ناحیٔه کوهستانی را تسخیر کنید.
«42خداوند به من فرمود که به شما بگویم که جنگ نکنید؛
زیرا خداوند با شما نمیرود و دشمن ،شما را شکست میدهد.
43من �آنچه را که خداوند به من فرمود به شما گفتم ،ا ّما شما
تو ّجه نکردید .شما از روی غرور ،در مقابل خداوند ایستادگی
کردید و برای جنگ به کوهستان رفتید44 .سپس اموریانی که
ساکنان �آنجا بودند ،به مقابلٔه شما �آمدند و مانند زنبور شما را
دنبال کردند و شما را از اَدوم تا ُحرما شکست دادند�45 .آنگاه
شما برگشتید و در حضور خداوند گریه کردید ،ولی خداوند
به فریاد شما گوش نداد.
«46بعد شما مدّت مدیدی در قادش ماندید.

2

سالهای آوارگی در بیابان

�آنگاه طبق امر خداوند بازگشتیم و از راهی که به طرف
دریای سرخ میرود به بیابان رفتیم .سالهای زیادی در
نواحی اَدوم سرگردان بودیم.
 «2سپس خداوند به من فرمود که3 :به اندازٔه کافی در این
سرزمین کوهستانی س���رگردان بودهاید ،حالا به طرف شمال
بروید 4و به مردم فرمان بده و بگو :ش���ما بزودی از سرزمینی
که به خویشاوندان شما یعنی پسران عیسو که در اَدوم ساکنند
خواهید گذشت ،ایش���ان از شما خواهند ترسید .پس احتیاط
کنید5 .با �آنها جنگ نکنید ،زیرا من حتّی یک وجب از زمین
ایشان را به شما نخواهم داد ،چون من تمام سرزمین کوهستانی
اَدوم را به عیسو دادهام6 .در �آنجا برای غذا و �آبی که مصرف
میکنید ،باید پول بپردازید.
«7خداوند خدایتان ،در تمام مدّت چهل س���الی که در این
بیابان وسیع ،س���رگردان بودهاید در هر قدم ،مراقب شما بوده
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از هر جهت به شما برکت داده است و به هیچ چیزی محتاج
نبودهاید.
«8پس ما از س���رحد اَدوم که خویشاوندان ما ،یعنی فرزندان
عیسو در �آن زندگی میکردند ،عبور نمودیم و بعد از جادهای
که به طرف ایلت و عصیون جابر میرود گذشته رو به شمال
به طرف بیابان مو�آب حرکت کردیم9 .خداوند به من فرمود:
'موجب �آزار و اذیّت مو�آبیان که فرزندان لوط هس���تند ،نشوید
و با �آنها جنگ نکنی���د ،زیرا من از زمین �آنها چیزی به ش���ما
نمیدهم ،چون شهر عار را به �آنها بخشیدهام»'.
(10یکی از طایفههای غولها که قبلا ً در �آنجا سکونت داشتند،
ایمیان بودند 11که مثل غولهای عناقی قدی بلند داشتند .ایمیان
مانند عناقیان ،اصلا ً از رفائیان بودند ،ا ّما مو�آبیان �آنها را ایمی
میخواندند12 .حوریان هم قبلا ً در اَدوم زندگی میکردند ،ا ّما
فرزندان عیسو �آنها را بیرون رانده همه را از بین بردند و سرزمین
ایشان را اشغال کردند ،همانطور که اسرائیل ،سرزمین مردم
کنعان را که خداوند به �آنها داده بود ،تص ّرف کرد).
«13بعد به امر خداوند از وادی زا َرد عبور کردیم14 .از ترک
قادش برنیع تا عبور از بیابان زارد ،سی و هشت سال گذشت.
همانطور که خداوند فرموده بود ،در ای���ن مدّت تمام مردان
جنگی ما از بین رفتند15 .دس���ت خداوند برضد �آنها دراز بود
تا اینکه همه را هلاک کرد.
«16بعد از �آن که تمام مردان جنگی مردند17 ،خداوند به من
فرمود'18 :امروز باید از طریق عار از سرحد مو�آب عبور کنید.
19وقتی به سرحد عمونیان نزدیک شدید ،به �آنها �آزار نرسانید و
از جنگ با �آنها خودداری کنید ،زیرا من سرزمین �آنها را به شما
نمیدهم ،چون �آنجا را به فرزندان لوط بخشیدهام»'.
(20نام دیگر این ناحیه رفائیم است ،یعنی نام مردمی که در
�آنجا زندگی میکردند .عمونیان ایشان را زمزمیان میخواندند.
21رفائیان قومی بزرگ و قدرتمند و مانند عناقیان قد بلند بودند.
ا ّما خداوند ایشان را نابود کرد تا عمونیان بر ایشان غلبه کرده
در سرزمین �آنان ساکن شوند22 .خداوند به فرزندان عیسو هم
به همین ترتیب کمک کرد و حوری���ان را که پیش از �آنها در
اَدوم سکونت داشتند ،از بین برد و فرزندان عیسو تا به امروز
به جای �آنها در �آن ناحیه زندگی میکنند23 .سرزمین ساحل
مدیترانه نیز محل سکونت اهالی جزیرٔه کریت شده بود .ایشان
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عویان را نابود کرده بر سرزمین ایشان به سوی جنوب تا شهر
غزه ساکن شدند).
«24پس از اینکه از سرزمین مو�آب گذشتیم ،خداوند فرمود' :از
وادی ارنون عبور کنید و با سیحون ،پادشاه حشبون بجنگید .من
او را با سرزمینش به دست شما تسلیم میکنم25 .امروز وحشت
را در دل مردم ایجاد مینمایم تا همهکس در همهجای دنیا از
شما بترسند و وقتی نام شما را بشنوند به وحشت بیفتند'.
شکست سیحون ،پادشاه حشبون

(اعداد )30-21:21

«26پس من از بیابان قدیموت ،نمایندگان خود را نزد سیحون،
پادشاه حشبون فرس���تادم و با این پیام پیش���نهاد صلح کردم:
'27اگر به ما اجازه بدهی که از سرزمینت عبور کنیم ،ما تنها
از شاهراه به سفر خود ادامه میدهیم و از �آن به چپ یا راست
قدم نمیگذاریم28 .غذا و �آب خود را از شما میخریم .چیزی
که از ش���ما میخواهیم اجازٔه عبور از خاک شماست و بس.
29فرزندان عیسو که در اَدوم سکونت دارند و همینطور مو�آبیان
که در عار زندگی میکنند به ما اجازٔه عبور از س���رزمین خود
را دادند .ما از طریق رود اردن به س���رزمینی که خداوند به ما
داده است ،میرویم'.
«30ا ّما س���یحون ،پادش���اه حش���بون به ما اجازٔه عبور نداد.
خداوند او را سرس���خت و لجوج ساخت تا ما او را شکست
بدهیم و سرزمین او را تسخیر کرده ،در �آن ساکن شویم که تا
امروز نیز هستیم.
�«31آنگاه خداوند به من فرمود' :من سیحون و سرزمین او را
در برابر شما عاجز ساختهام؛ پس بروید و برای تص ّرف �آن دست
به کار ش���وید32 '.وقتی سیحون با لشکر خود برای جنگ به
یاهص �آمد33 ،خداوند خدای ما ،او را به دست ما تسلیم کرد
و ما او را همراه با فرزندان و تمام مردمش کشتیم34 .بعد از �آن
که شهرهای او را تص ّرف کردیم ،همٔه مردان ،زنان و کودکان
را بکلّی از بین بردیم و هیچکس���ی را زنده نگذاشتیم35 .تنها
گلّهها را به عنوان غنیمت برای خود نگه داشتیم و شهرهایی
را که تسخیر کرده بودیم ،غارت کردیم36 .از عروعیر که در
کنار وادی ارنون اس���ت تا جلعاد ،همٔه شهرها را و همچنین
ش���هری را که در میان د ّره بود ،تص ّرف کردیم و هیچ شهری
در برابر ما مقاومت نکرد؛ زیرا خداوند خدای ما ،همه را در
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دستهای ما گذاش���ته بود37 .ا ّما به سرزمین عمونیان و ناحیه
وادی یبوق و شهرهای کوهستانی که خداوند ما را از رفتن به
�آنها منع کرده بود ،نزدیک نشدیم.

3

شکست عوج پادشاه

(اعداد )35-31:21

«بعد از �آن به طرف باش���ان حرکت کردیم .پادش���اه
باشان با تمام لشکر خود برای مقابله ما به ادرعی �آمد.
2خداوند به من فرمود' :از او نترس ،زیرا من او را همراه با تمام
مردم و سرزمینش به تو سپردهام .با او همان رفتار را بکن که
با سیحون ،پادشاه اموریان در حشبون کردی'.
«3به این ترتیب خداوند خدای ما ،عوج پادشاه باشان را هم
با تمام مردم او به دست ما تسلیم کرد و ما همه را کشتیم و
حتّی یک نفر را هم زنده نگذاشتیم4 .هر شصت شهر ،یعنی
تمام نواحی ارجوب سرزمین باشان و تمام قلعههای نظامی �آنها
را تص ّرف کردیم5 .این ش���هرهای مستحکم با دیوارهای بلند
و دروازههای پش���تبنددار و همچنین چندین روس���تای بدون
دیوار نیز به تص ّرف ما در�آمدند6 .همه را مثل س���رزمین باشان
بکلّی نابود ساختیم و تمام مردان و زنان و کودكان را هلاک
کردیم7 .ا ّما گلّهها و غنایمی را که به دست �آوردیم برای خود
نگه داشتیم.
«8به این ترتیب ما تمام سرزمین دو پادشاه اموری را که در
شرق رود اردن بود ،یعنی از ناحیه وادی ارنون تا کوه حرمون
تص ّرف کردیم(9 .مردم صیدون کوه حرمون را سریون و اموریان
�آن را سنیر میگفتند10 ).ما تمام شهرهایی را که در �آن جلگه
واقع بودند همراه با سرزمین جلعاد و باشان تا سلخه و ادرعی
به دست �آوردیم».
(11عوج� ،آخرین پادشاه رفائیان بود تابوت او که از سنگ ساخته
شده بود حدود چهار متر طول و دو متر عرض دارد .این تابوت
هماکنون نیز در شهر امونات در سرزمین ربّاه میباشد).
طایفههای شرقی رود اردن

(اعداد )42-1:32

«12بعد از �آن که این س���رزمین را تصاحب کردیم� ،آن را از
عروعیر که در کنار وادی ارنون است با نصف کوهستان جلعاد
و شهرهای �آن به طایفههای رئوبین و جاد دادم13 .بق ّیٔه جلعاد
و تمام سرزمین باش���ان را که عوج در �آن سلطنت میکرد به
نصف طایفٔه منسی دادم».
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(ناحیٔه ارجوب در باش���ان را س���رزمین رفائیان هم مینامند.
14خانوادٔه یائیر از طایفٔه منس���ی سراس���ر ناحی���ه ارجوب را تا
حدود جش���وریان و معکی���ان تص ّرف کردند و �آنج���ا را به نام
خود ،یعنی َح ُووت یائیر نامیدند که ت���ا به امروز به همین نام
خوانده میشود).
«15به خاندان ماخیر ،جلعاد را دادم16 .طایفههای رئوبین و
جاد ،منطقهای را که از وادی یبوق در جلعاد (سرحد عمونیان)
شروع میشد و تا وس���ط وادی ارنون وسعت داشت ،اشغال
کردند17 .سرزمین ایشان از غرب تا رود اردن ،از دریاچه جلیل
تا ش���مال ،از دریای ُمرده تا جنوب و در شرق تا کوه فسجه
ادامه داشت.
«18من به ش���ما گفتم خداوند خدای شما ،این سرزمین را
به شما داده است .پس تمام مردان مسلّح شما باید پیشاپیش
قوم بروند و �آنها را به �آن طرف رود اردن برسانند19 .ا ّما زنان،
کودکان و گلّهها را که میدانم تعداد �آنها بس���یار زیاد است،
باید در همین ش���هرهایی که خدا به شما داده است ،بمانند.
20خویشاوندان اسرائیلی خود را کمک کنید تا بتوانند سرزمینی
را که خداوند در غرب اردن به �آنها داده است ،اشغال کنند.
�آنگاه شما میتوانید به سرزمینی که به شما دادهام بازگردید.
«21سپس به یوشع دستور داده گفتم' :تو با چشمان خود دیدی
که خداوند خدایت با �آن دو پادشاه چه کرد .او با تمام ممالک
�آن طرف رود اردن هم ،همین کار را میکند22 .از مردم �آنجا
نترسید ،زیرا خداوند خدایتان برای شما میجنگد'.
به موسی اجازۀ ورود به کنعان داده نمیشود

�«23آن���گاه م���ن ب���ه حضور خداون���د التماس ک���رده گفتم:
'24خداوندا ،تو عظمت و قدرت دست خود را به این بندٔه خود
نشان دادی .هیچ خدایی در �آسمان و زمین نمیتواند �آنچه را
که تو در حق ما کردی ،بکند25 .حالا از تو تمنّا میکنم که
به من اجازه بدهی تا به �آن سوی رود اردن بروم و �آن سرزمین
حاصلخیز و کوهستانهای مرغوب و لبنان را ببینم'.
«26ا ّما خداوند بهخاطر شما از من خشمگین بود و به تقاضای
من گوش نداد و به من فرمود' :همین برای تو کافی اس���ت.
دیگر در این باره حرفی نزن27 .به بالای کوه فسجه برو و از
�آنجا به س���مت مغرب ،شمال ،جنوب و مش���رق نظر بینداز.
�آن سرزمین را از دور خواهی دید ،ا ّما از رود اردن هرگز عبور
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نخواهی کرد28 .ولی یوشع را به جانشینی خود بگمار و او را
تقویت و تش���ویق کن ،زیرا او قوم اسرائیل را به �آن طرف رود
اردن هدایت خواهد کرد و �آن سرزمین را که تو از بالای کوه
مشاهده میکنی تسخیر خواهد کرد'.
«29بنابراین ما در د ّرٔه مقابل بیت فغور ماندیم».

4

موسی مردم را به اطاعت تشویق میکند

سپس موسی به قوم گفت« :حالا ای قوم اسرائیل به
قوانینی که به شما یاد میدهم به دقّت گوش بدهید تا
زنده بمانید و بتوانید به سرزمینی که خداوند خدای اجدادتان
به شما داده است وارد ش���وید و �آن را تصاحب کنید2 .شما
نباید به احکامی که به ش���ما میدهم بیافزایید و یا از �آنها کم
کنید ،بلکه فقط همین احکام ی را که از جانب خداوند خدایتان
میباشد ،بجا �آورید3 .شما به چشم خود دیدید که خداوند
چطور در بعل فغور تمام کس���انی را که بت بعل را پرس���تش
کردند ،از بین برد4 .ا ّما چون ش���ما به خداوند خدای خود،
وفادار بودید تا امروز زنده ماندید.
«5طبق فرمان خداوند خدای خود ،تمام قوانین او را به شما
تعلیم دادهام .هنگامی که سرزمین را تسخیر کردید از �آنها پیروی
نمایید6 .اگ���ر از �آنها با دل و جان اطاع���ت کنید ،نزد مردم
در داشتن حکمت و بصیرت مش���هور میشوید و چون مردم
کشورهای دیگر این قوانین را بشنوند ،خواهند گفت' :این قوم
بزرگ واقعاً دارای حکمت و بصیرت هستند'.
«7زیرا کدام قومی ،هرقدر هم بزرگ باش���د ،مثل ما خدایی
دارد که هر وقتیکه به حضور او دعا کنند ،به �آنها نزدیک باشد
و دعایشان را فوراً قبول فرماید؟ 8کدام ملّتی ،هرقدر هم بزرگ
باشد ،قوانینی این چنین عادلانه که امروز به شما دادم ،دارد؟
9لیکن احتیاط کنید و متو ّجه باشید ،مبادا در طول زندگی خود
چیزهایی را که با چش���مان خود دیدهاید فراموش کنید؛ بلکه
به فرزندان و نوههای خود یاد بدهی���د�10 .آن روزی را بهخاطر
بیاورید که در کوه سینا در حضور خداوند ایستاده بودید ،او
به م���ن فرمود' :مردم را در حضور من جم���ع کن تا کلام مرا
بشنوند و بیاموزند که تا زنده هستند به من احترام بگذارند و
بتوانند فرزندان خود را تعلیم بدهند'.
«11شما نزدیک �آمده در دامنه کوه ایستادید درحالیکه ابرهای
سیاه و غلیظی کوه را پوشانیده بودند و شعلههای �آتش از �آن به
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�آسمان زبانه میکشیدند�12 .آنگاه خداوند از میان �آتش با شما
صحبت کرد و شما تنها �آواز کلام او را شنیدید ،ا ّما خودش را
ندیدید13 .او پیمانی را که عبارت است از احکام دهگانٔه او،
بر دو لوح سنگی نوشت و به شما داد تا از �آنها اطاعت کنید.
�14آنگاه خداوند به من امر فرمود تا �آن قوانین را به شما تعلیم
بدهم که وقتی به سرزمینی که نزدیک به تص ّرف و اشغال �آن
هستید ،رسیدید از �آنها پیروی نمایید.
نهی از بتپرستی

«15در �آن روزی که خداوند در کوه سینا از بین �آتش با شما
صحبت کرد ،هیچ ش���کل و صورتی را ندیدید ،پس احتیاط
کنید 16که با ساختن بت به هر شکل ،چه زن چه مرد17 ،و
چه به صورت حیوان یا پرنده18 ،خزنده یا ماهی ،خود را �آلوده
نس���ازید19 .همچنین وقتی به �آسمانها نگاه میکنید و �آفتاب،
مهتاب و ستارگان را میبینید ،منحرف نشوید و �آنها را سجده
و پرستش نکنید .خداوند خدایتان �آنها را برای تمام اقوام جهان
ساخته اس���ت20 .خداوند شما را از کورٔه �آهن ،یعنی از مصر
بیرون �آورد تا قوم خاص او باشید ،طوری که امروز هستید.
«21خداوند بهخاطر شما از من خشمگین شد و قسم خورد که
من از رود اردن عبور نمیکنم و در �آن سرزمین حاصلخیز که به
شما داده است قدم نمیگذارم22 .من در همین جا بدون �آن که
به �آن طرف رود اردن بروم ،میمیرم؛ ا ّما البتّه شما برای تص ّرف �آن
سرزمین حاصلخیز به �آنجا میروید23 .پس احتیاط کنید تا پیمانی
را که خداوند خدایتان ،با شما بست ،از یاد نبرید .هیچ نوع
ُبتی نسازید ،زیرا خداوند خدایتان ،شما را از این کار منع کرده
ش سوزنده و خدای غیور است.
است 24و بدانید که او �آت ِ
«25حتّی اگر سالها در �آن سرزمین زندگی کنید و دارای فرزند
و نوه شده باشید ،خود را با ساختن ُبتها �آلوده نسازید .این در
نظر خداوند پلید است و او را خشمناک میسازد26 .من امروز
�آسمان و زمین را علیه شما شاهد میگیرم که اگر مرا اطاعت
نکنید ،بزودی از روی زمین محو خواهید ش���د .در س���رزمین
�آنسوی رود اردن که بزودی �آن را تص ّرف خواهید کرد ،مدّت
زیادی زندگی نخواهید کرد27 .خداوند ش���ما را در بین اقوام
پراکنده میکند و تعداد شما را کم میسازد28 .در �آنجا ُبتهایی
را که از چوب و سنگ و به دست بشر ساخته شدهاند ،خواهید
پرستید؛ ُبتهایی که نه میبینند ،نه میشنوند ،نه میخورند و نه
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میبویند29 .در �آنجا به دنبال خداوند خواهید گشت و اگر با
تمام قلب خود به جستجوی او بپردازید ،او را خواهید یافت.
30هنگامیکه ش���ما در دشواری هس���تید و همٔه این وقایع رخ
دهد ،شما به س���وی خداوند باز خواهید گشت و از صدای
او اطاعت خواهید کرد31 .خداوند بخشنده است .او شما را
تنها نخواهد گذاش���ت و نابود نخواهد کرد و او پیمانی را که
با نیاکان شما بسته است ،فراموش نخواهدکرد.
«32گذشته را ،یعنی زمان قبل از تولّدتان را ،حتّی زمانی را
که خداوند انسان را بر روی زمین �آفرید ،جستجو کنید .همٔه
زمین را جستجو کنید� ،آیا هرگز چنین امر عظیمی واقع شده یا
کسی چیزی مانند این شنیده است؟ �33آیا قومی هرگز صدای
خداوند را در میان �آتش شنیده که هنوز زنده باشد؟ �34آیا هرگز
خدایی کوشش کرده است تا برود و قومی را از میان قومی دیگر
برای خود برگزیند ،همانگونه که خداوند خدای ش���ما ،این
کار را برای شما در مصر انجام داد؟ در برابر چشمان شما ،او
قدرت عظیم خود را به کار برد .او بلا و جنگ �آورد ،نشانهها
و شگفتیها انجام داد و باعث اتّفاق حوادث وحشتناک شد.
35خداوند این چیزها را به ش���ما نش���ان داد تا بدانید خداوند
خدای شماست و خدای دیگری به جز او وجود ندارد36 .او
گذاشت تا صدای او را از �آسمان بشنوید تا شما را ت�أدیب کند
ش عظیم خود را به شما نشان داد و شما کلام
و در زمین� ،آت ِ
او را از میان �آتش ش���نیدید37 .زیرا او نیاکان ش���ما را دوست
داشت و فرزندان ایشان را برگزید و شما را در حضور خود و با
قدرت عظیمش از مصر خارج کرد38 .و اقوامی را که بزرگتر و
نیرومندتر از شما بودند ،بیرون راند تا شما را وارد کند و سرزمین
�آنها را به شما بدهد ،چنانکه امروز است39 .پس حالا بدانید
و فراموش نکنید که خداوند خدای �آسمانها و همچنین خدای
روی زمین است و به غیراز او خدای دیگری وجود ندارد40 .شما
باید از فرمانهای او که امروز به شما میدهم پیروی کنید تا خود
و فرزندان شما کامیاب گردید و برای همیشه در سرزمینی که
خداوند خدایتان به شما داده است ،زندگی کنید».
شهرهای پناهگاه در شرق رود اردن

41بعد موسی سه شهر را در شرق رود اردن تعیین کرد 42تا
اگر کسی مرتکب قتل ناخواستٔه ش���خصی شد که دشمن او
نبوده است ،برای فرار از خطر مرگ به یکی از �آنها پناه ببرد.
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43این شهرها عبارت بودند از :باصر در همواری بیابان برای
طایفٔه رئوبین ،رام���وت ،در جلعاد برای طایفٔه جاد و جولان،
در باشان برای طایفٔه منسی.
معرفی قوانین خدا به قوم اسرائیل
ّ

44موسی این احکام و قوانین را هنگامی که قوم از سرزمین
مصر خارج ش���دند و در ش���رق د ّرٔه اردن ،مقاب���ل بیت فغور
اقامت داشتند ،به �آنها داد46-45 .این همان سرزمینی بود که
سیحون ،پادشاه اموریان در �آن سلطنت میکرد و پایتخت �آن،
شهر حشبون بود .موسی و قوم اسرائیل سیحون را با مردمش
مغلوب ساختند47 .قوم اس���رائیل سرزمین سیحون و همچنین
سرزمین عوج پادشاه باش���ان را که هر دو از پادشاهان اموری
در ش���رق رود اردن بودند ،اش���غال کردند48 .این سرزمین از
عروعیر در کنار وادی ارنون تا کوه س���ریون که همان حرمون
است امتداد داشت 49و شامل تمام منطقٔه شرق رود اردن بود
که از جنوب به دریای ُمرده و از مشرق به کوهپایٔه کوه فسجه
منتهی میشود.

5

ده فرمان

(خروج )17-1:20

موسی قوم اس���رائیل را گرد هم �آورد و به �آنها گفت:
«ای قوم اسرائیل به احکام و قوانینی که امروز به شما
میدهم ،گوش بدهید� .آنها را بیاموزید و به دقّت از �آنها پیروی
کنید2 .خداوند خدای ما ،در کوه سینا پیمانی با شما بست.
3خداوند این پیمان را با پدران ما نبست ،بلکه با همٔه ما که
امروز اینجا زنده هستیم4 .خداوند در �آن کوه از میان �آتش ،با
شما روبهرو حرف زد5 .در �آن موقع من به عنوان واسطه بین
خداوند و شما ایستاده بودم ،زیرا شما از �آن �آتش میترسیدید
و به بالای کوه نرفتید.
«خداوند فرمود'6 :من خداوند خدای تو هستم که تو را از
مصر و از بردگی �آزاد کردم.
'«7خدای دیگری را غیراز من پرستش نکن.
'«8هیچ مجسمه و یا تمثالی از �آنچه بالا در �آسمان و یا پایین
در زمین است ،برای خودت مساز9 .در مقابل هیچ بتی سجده
مکن و �آن را پرستش منما ،زیرا من که خداوند خدای تو هستم.
هیچ رقیبی را تح ّمل نمیکنم و انتقام گناه کسانی را که از من
نفرت کنند تا نسل سوم و چهارم از فرزندانشان میگیرم 10ا ّما
316

تثنیه 5

من مح ّبت پایدار خود را تا هزاران نسل به کسانیکه مرا دوست
دارند و احکام مرا اطاعت میکنند ،نشان خواهم داد.
'«11نام مرا برای مقاصد شریرانه بر زبان میاور ،زیرا من خداوند
خدای شما ،هرکس که نام مرا بیهوده بر زبان بیاورد ،مجازات
خواهم کرد.
'«12روز س���بت را برگزار کن و �آن را مقدّس بش���مار ،چون
خداوند خدایت ،به تو امر فرموده است13 .شش روز کارکن
و تمام کارهایت را انجام بده14 .ولی روز هفتم ،روز استراحت
و مخصوص خداوند است .در �آن روز هیچکس کار نکند .نه
خودت ،نه فرزندانت ،نه غلامت ،ن���ه کنیزت ،نه حیواناتت
و نه غریبی که نزد توس���ت15 .به یاد �آور که در سرزمین مصر
برده بودی و خداوند خدایت تو را با دستهای نیرومند خویش
بیرون �آورد ،به این دلیل خداوند خدایت به تو امر کرد تا روز
سبت را نگه داری.
'«16پدر و مادر خود را احترام کن ،چنانکه خداوند خدایت
امر میفرماید .اگر چنین کنی در سرزمینی که خداوند خدایت
به تو میبخشد ،عمر طولانی خواهی داشت.
'«17قتل نکن.
'«18زنا نکن.
'«19دزدی نکن.
'«20برضد همسایٔه خود شهادت دروغ نده.
'«21به زنش ،غلامش ،کنیزش ،گاوش ،الاغش و هرچیزی
که مال همسایهات باشد ،طمع نداشته باش'.
«22خداوند این احکام را در کوه سینا با �آواز بلند از میان �آتش،
ابر و تاریکی غلیظ اعلام فرمود و چیز دیگری به �آنها نیفزود.
او �آنها را بر دو لوح سنگی نوشت و به من داد.
ترس مردم

(خروج )21-18:20

«23چون ش���ما صدای او را از تاریکی شنیدید و کوه را که
در �آتش شعلهور بود دیدید ،با س���ران طایفههای خود نزد من
�آمدید 24و گفتید' :خداوند خدای ما ،جلال و عظمت خود
را به ما نشان داد و ما صدای او را از میان �آتش شنیدیم .امروز
فهمیدیم که ممکن است انسان زنده بماند ،حتّی اگر خدا با
او صحبت کند25 .ا ّما اگر بار دیگر صدای خداوند را بشنویم
حتماً میمیریم .این �آتش هولناک ما را میس���وزاند26 ،زیرا تا
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به حال هیچ انسانی نتوانسته است که صدای خدای زنده را
چنین که ما شنیدیم ،بشنود و زنده بماند27 .پس خودت برو
و به همٔه س���خنان خداوند خدای ما گوش بده .بعد بیا و هر
�آنچه را که خداوند خدای ما فرمود به ما بگو� .آنگاه ما به اوامر
خداوند گوش میدهیم و از �آنها اطاعت میکنیم'.
«28خداوند سخنان شما را هنگامیکه با من سخن میگفتید،
شنید و فرمود' :من سخنانی را که این مردم به تو گفتند ،شنیدم.
هر�آنچه گفتند نیکوست29 .کاش همواره چنین میاندیشیدند
و از من میترسیدند و فرمانهای مرا بجا می�آوردند تا همهچیز
برای �آنها و فرزندانش���ان تا ابد به نیکی بگذرد30 .حال برو و
به �آنها بگو که به چادرهای خود بازگردند31 .ا ّما تو همین جا
در حضور من بمان و من تمام احکام ،قوانین و دستورات خود
را به تو میدهم تا تو به �آنها تعلیم بدهی و �آنها همه را در �آن
سرزمینی که به �آنها میبخشم ،بجا �آورند'.
«32پس شما به دقّت از اوامر خداوند اطاعت کنید و از �آنها
س���رپیچی ننمایید33 .طریق خداوند خدایتان را دنبال کنید تا
در �آن سرزمینی که به شما میدهم ،زندگی طولانی و �آسو دهای
داشته باشید.

6

فرمان بزرگ

«این است فرمانها ،قوانین و احکامی که خداوند خدای
شما ،به من امر کرد که به شما بیاموزم تا در سرزمینی
که به سویش میروید و تص ّرفش میکنید ،بجا �آورید2 .به این
ترتیب شما ،فرزندان و نوادگانتان از خداوند خدای خود بترسید
و از قوانین او که من به شما میدهم ،همیشه پیروی کنید تا
عمر طولانی داشته باشید3 .پس ای اسرائیل بشنو و در انجام
�آنها دقّت کن! تا برای تو نیکو باش���د تا در سرزمینی که غنی
و حاصلخیز اس���ت ،بسیار افزوده شوی همانطور که خداوند
خدای نیاکانتان به شما قول داده است.
«4ای اسرائیل بشنو :خدای ما خداوند یکتاست5 .شما باید
خداوند خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام توان دوست
بدارید6 .دستوراتی را که امروز به شما میدهم در قلب خود
نگه دارید�7 .آنها را با دقّت به فرزندانتان بیاموزید و زمانی که
در خانه و یا در راه هستید ،هنگام استراحت و هنگامیکه بیدار
میشوید ،دربارٔه �آنها سخن بگویید�8 .آنها را بر دست و پیشانی
خود ببندید 9و بر سر در و دروازٔه خانههای خود بنویسید.
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«10درس���ت همانگونه که خداوند خدایتان به نیاکان شما،
ابراهیم ،اسحاق و یعقوب وعده داد؛ او سرزمینی با شهرهای
ب���زرگ و غنی به ش���ما خواهد بخش���ید که خودت���ان� ،آن را
نساختهاید11 .خانههای �آن مملو از چیزهای نیکو خواهد بود
که شما�آنها را تهیه نکردهاید ،چاههایی در �آن خواهد بود که
شما حفر نکردهاید ،تاکستانها و باغهای زیتونی که شما �آنها را
نکاشتهاید .هنگامی که خداوند شما را به این سرزمین بیاورد،
تمام خوراک شما را فراهم خواهد کرد12 .احتیاط کنید ،مبادا
خدایی را که ش���ما را از بردگی در مصر نجات داد ،فراموش
کنید13 .از خداوند خدای خود بترس���ید و فقط او را خدمت
نمایید و به نام او سوگند یاد کنید14 .به دنبال خدایان دیگر،
خدایان مردمی که در اطراف ش���ما هس���تند ،نروی���د؛ 15زیرا
خداوند خدایتان که در بین ش���ما حضور دارد ،خدایی غیور
است ،مبادا �آتش خشم او در برابر شما افروخته شود و شما را
از روی زمین محو کند.
«16خداوند خدایتان را امتحان نکنید ،چنانکه در مس���ا او را
�آزمودید17 .شما باید به دقّت از هر امر خداوند خدایتان پیروی
کنید و احکام و دستورات او را که به شما داده است ،بجا �آورید.
�18آنچه را که نیک و در نظر خداوند پسندیده است انجام دهید
تا زندگی خوب و �آسوده داش���ته باشید و به سرزمین خوبی که
خداوند به اجدادتان وعده داده است ،بروید و �آن را تص ّرف کنید
19و دشمنان خود را طبق وعدٔه خداوند بیرون خواهید راند.
«20در �آینده وقتی فرزندانتان از ش���ما بپرسند' :معنی قوانین،
احکام و دس���تورات خداوند خدای ما که به شما داده است
چیست؟' 21به �آنها بگویید' :ما در مصر بردٔه فرعون بودیم ،ا ّما
خداوند با دست توانای خود ما را از سرزمین مصر بیرون �آورد.
22ما با چشمان خود دیدیم که خداوند نشانهها ،شگفتیها و
بلاهای وحشتناک بر مصر و فرعون و تمام افرادش نازل کرد.
23ما را از �آنجا بیرون �آورد تا وارد سرزمینی کند که به نیاکان
ما وعده داده بود24 .سپس خداوند به ما امر فرمود که احکام
او را بجا �آوریم و از خداوند خدای خود بترسیم تا چنانکه که
امروز میبینید ،زندگی طولانی و کامیابی داشته باشیم25 .اگر ما
تمام احکامی را که خداوند خدای ما به ما امر فرموده است به
دقّت و با اطاعت کامل بجا �آوریم ،او از ما راضی میشود'.
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7

قوم برگزیدۀ خدا

(خروج )16-11:34

«هنگامیکه خداوند خدایتان ،شما را به سرزمینی که
به �آن وارد میشوید تا �آن را تصاحب کنید ،بیاورد و
ملّتهایی چون ِحتّیهاَ ،جرجاشیها ،اموریها ،کنعانیها ،فرِزیها،
حویها و یبوسیها را که از شما بزرگتر و نیرومندترند ،از سر
راه ش���ما دور کند2 ،و هنگامیکه خداوند خدایتان �آنها را به
دست شما تسلیم و مغلوب س���ازد ،شما باید �آنها را بکلّی از
بین ببرید .با �آنها پیمان نبندید و به �آنها تر ّحم نکنید3 .با �آنها
ازدواج نکنید و نگذارید فرزندانتان با پسران و دختران ایشان
ازدواج کنند4 ،زیرا �آنها فرزندان شما را از خداوند دور میکنند
تا خدایان �آنها را پرستش کنند� .آنگاه خشم خداوند علیه شما
برافروخته خواهد ش���د و شما را به سرعت نابود خواهد کرد.
5پس باید با �آنها چنین رفتار کنید :قربانگاههایش���ان را ویران
کنید ،ستونهای �آنها را بشکنید ،شمایل الهٔه اشره را از بین ببرید
و ُبتهای �آنها را در �آتش بس���وزانید6 .زیرا شما در نزد خداوند
یک قوم مقدّس هستید و خداوند خدایتان شما را از بین تمام
اقوام روی زمین برگزید تا قوم خاص او باشید.
«7خداوند شما را بهخاطر جمع ّیت زیادتان دوست نداشت
و برنگزید زیرا ش���ما کوچکترین قومها بودید؛ 8بلکه بهخاطر
این بود که شما را دوست داشت و به َق َسمی که به اجدادتان
خورده بود ،وفا کرد تا شما را با دست نیرومند خود از اسارت
و بندگی نجات بخش���د و از دس���ت فرعون� ،آزاد کند9 .پس
باید بدانید که خداوند خدای ش���ما ،خدای یگانه است .او
خدایی با وفاس���ت که عهد و پیمان خود را ن���گاه میدارد و
مح ّبت پایدار خود را به دوستداران خود و �آنهایی که از احکام
او پیروی میکنند تا هزاران نسل نش���ان میدهد10 .ا ّما �آنهایی
را ک���ه از او تن ّفر دارند ،بدون درنگ مج���ازات خواهد کرد.
11پس از احکام ،قوانین و دستورات او که همه را امروز به شما
میدهم ،به دقّت پیروی کنید.
برکات اطاعت از خدا

(تثنیه )14-1:28

«12اگر شما به این احکام تو ّجه کنید و از �آنها به دقّت پیروی
نمایید ،خداوند خدایتان ،مح ّبت پایدار خود را به شما نشان
میدهد و به پیمانی که از روی مح ّبت پایدار با اجداد ش���ما
بسته است ،وفا میکند13 .او شما را دوست میدارد ،برکتتان
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میدهد و به تعدادتان میافزاید .او ش���ما و زمینتان را بارور و
پرثمر میکند .غلّه ،انگور ،روغن ،گلّه و رمهتان را در سرزمینی
که به نیاکان شما وعده فرمود برکت میدهد و فراوان میسازد.
14شما خوشبختترین مردم روی زمین میشوید و هیچ یک از
شما و حتّی گلّههایتان هم نازا نخواهد بود15 .خداوند هرگونه
مرض را از شما دور میکند و نمیگذارد به �آن امراض هولناکی
که در مصر دیده بودید ،دچار شوید؛ بلکه کسانیکه دشمن
شما هس���تند به �آن بیماریها مبتلا میگردند16 .شما باید تمام
اقوامی را که خداوند به دس���تتان تسلیم میکند از بین ببرید.
به �آنها رحم نکنید ،خدایان ایش���ان را نپرستید ،چون در دام
خطرناکی گرفتار میشوید.
«17شاید در دلتان بگویید که این قومها از ما بیشترند ،چگونه
میتوانیم �آنان را اخراج کنیم18 .از �آنها نترس���ید .فقط �آنچه را
که خداوند خدایتان در حق فرع���ون و مردم مصر کرد بهخاطر
�آورید19 .بلاهای وحشتناکی را که بر سر �آنها �آورد و نشانهها و
شگفتیهایی را که نشان داد ،به چشم خود مشاهده کردید و
دیدید که چگونه دست توانای او شما را از سرزمین مصر بیرون
�آورد .خداوند خدایتان همین رفتار را هم با کسانی میکند که
شما از �آنها میترسید20 .از این گذشته خداوند خدایتان زنبورهایی
خواهد فرستاد تا دشمنانی را که فرار کردهاند و پنهان شدهاند،
نابود کنند21 .از �آنها نترس���ید ،زیرا خداوند خدایتان که همراه
شماست ،خدای بزرگ و با هیبتی اس���ت22 .خداوند خدای
ش���ما ،اندکاندک این ملّتها را از جلوی راه شما دور خواهد
کرد .ش���ما نباید �آنها را یکجا نابود کنید ،زیرا در �آن صورت
تعداد حیوانات وحشی فزونی مییابد و شما را تهدید خواهند
کرد23 .ا ّما خداوند خدایتان �آنها را به دست شما تسلیم میکند
و به وحشت میاندازد تا که همگی نابود شوند24 .او پادشاهان
�آنها را به دست شما میسپارد و شما نامشان را از صفحٔه روزگار
محو سازید .هیچکس قادر نخواهد بود که در مقابل شما مقاومت
کند و شما همٔه �آنها را هلاک میکنیدُ 25 .بتهایشان را در �آتش
بس���وزانید .به نقره و طلایی که این ُبتها از �آن ساخته شدهاند،
طمع نکنید و �آن را برای خود نگیرید چون به دام میافتید ،زیرا
خداوند خدایتان �آن را مکروه میداندُ 26 .بتها را به خانٔه خود
نیاورید .چون همان لعنتی که بر �آنهاست ،بر شما خواهد بود.
از ُبتها متن ّفر و بیزار باشید چون لعنت خداوند بر �آنهاست.
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8

خداوند را از یاد نبرید

«تمام فرمانهایی را که امروز به ش���ما دادهام ،به دقّت
انجام دهید تا زنده بمانید و زیاد شوید ،و وارد زمینی
که خداوند به نیاکان شما وعده داده بود ،شوید و �آن را تص ّرف
کنید2 .شما باید به یاد داشته باشید که خداوند چگونه شما را
در این چهل سال در بیابان هدایت کرد تا شما را فروتن کند و
شما را بیازماید تا بداند در قلب شما چیست� ،آیا فرمانهای او
را بجا می�آورید یا نه3 .او شما را فروتن کرد و گرسنه گذاشت
و بعد ش���ما را با َمنّا تغذیه کرد که نه ش���ما میشناختید و نه
نیاکانتان تا به شما بفهماند که زندگی انسان فقط بسته به نان
نیست ،بلکه به هر کلمهای که خدا میفرماید4 .در این چهل
سال لباسهای شما پاره نشد و پاهای شما متو ّرم نگشت5 .به
یاد داشته باشید ،همانطور که پدر ،پسر خود را ت�أدیب میکند،
خداوند خدایتان نیز شما را ت�أدیب میکند6 .پس شما باید از
فرمانهای خداوند اطاعت کنید و در راه او قدم بردارید و از او
بترس���ید7 .زیرا خداوند شما را به سرزمین حاصلخیزی میبرد
که جویهای �آب ،چشمهها و رودخانهها از وادیها و کوههای �آن
جاری است 8سرزمینی که در �آن گندم ،جو ،انگور ،درختان
انجیر ،انار و زیتون ،عسل 9و خوراک به فراوانی یافت میشود
و در �آنجا به هیچ چیزی محتاج نخواهید بود� .آن س���رزمین و
کوههایش ُپر از معادن �آهن و مس میباشد10 .در �آنجا بخورید
و سیرشوید و خداوند خدایتان را بهخاطر این سرزمین با برکتی
که به شما بخشیده ،شکرکنید.
«11ا ّما احتیاط کنید که خداوند خدایتان را از یاد نبرید .احکام،
قوانین و دستورات او را که امروز به شما ابلاغ میکنم ،بجا
�آورید12 .در �آنجا بخورید و س���یر شوید و برای سکونت خود
خانههای زیبا بسازید 13و هنگامیکه رمه ،گلّه ،نقره ،طلا و
داراییتان افزایش یابد14 ،نباید مغرور شوید و خداوند خدایتان
را که شما را از اسارت و بردگی در مصر بیرون �آورد ،فراموش
کنید15 .او ش���ما را در بیابان بزرگ و وحشتناک و خشک و
بیعلف که ُپر از مارهای سمی و کژدم بود ،راهنمایی کرد .از
دل سنگ خارا به شما �آب داد16 .در �آن بیابان شما را با َمنّا که
اجدادتان �آن را ندیده بودند ،تغذیه کرد تا شما را فروتن سازد و
بیازماید و در �آخر به شما برکت بدهد17 .هیچگاه نگویید' :ما
با نیرو و قدرت خود این ثروت را به دست �آوردهایم18 '.خداوند
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خدایتان را همیشه بهخاطر داشته باشید ،زیرا اوست که به شما
قدرت و ثروت عطا میکند تا وعدهای را که به نیاکانتان داده
بود ،انجام ده���د19 .ا ّما اگر خداوند خدایتان را فراموش کنید
و از خدایان دیگر پیروی کنید و �آنها را بپرس���تید ،من به شما
اخطار میکنم که هلاکت شما حتمی است20 .مانند اقوامی
که خداوند پیش روی شما نابود کرد ،شما نیز نابود خواهید
شد؛ زیرا شما از صدای خداوند خدایتان پیروی نکردید.

9

نتیجۀ نافرمانی از خداوند

«ای قوم اس���رائیل بشنوید! شما امروز باید از رود اردن
عبور کنید تا س���رزمین �آن طرف دریا را تص ّرف کنید.
مردمی که در �آنجا زندگی میکنند بزرگتر و قویتر از شما هستند
و شهرهای مستحکم و سر به فلک کشیده دارند�2 .آنها مردمی
قد بلند و قوی هستند� ،آنها غولند و شما شنیدهاید که میگویند
کیست که بتواند در برابر فرزندان عناق مقاومت کند3 .بدانید
امروز خداوند خدایتان پیش از ش���ما مانند �آتش سوزندهای به
�آنجا وارد میشود و �آنها را نابود میکند و در مقابل شما تسلیم
میس���ازد تا ش���ما طبق وعدٔه خداوند �آنها را بیرون کنید و به
سرعت نابود سازید.
«4وقت���ی خداون���د خدایتان �آنها را از س���ر راهتان دور کرد،
نگویید' :چون ما مردمی نیک هستیم ،خداوند ما را به اینجا
�آورد تا �آن را تص ّرف کنیم '.بلکه به سبب شرارت ساکنان �آنجا
بود که خداوند �آنها را از �آنجا بیرون راند5 .بهخاطر عدالت و
پاکی شما نیست که شما این سرزمین را تص ّرف خواهید کرد،
بلکه به دلیل شرارت این اقوام است که خداوند �آنها را از نزد
ش���ما بیرون میکند تا وعدهای را که خداوند به نیاکان شما،
یعنی ابراهیم ،اسحاق و یعقوب داده است ،عملی سازد6 .باز
میگویم که خداوند خدایتان بهخاطر اینکه ش���ما مردم نیكی
هستید ،این سرزمین حاصلخیز را به شما نمیدهد .شما برعکس
قوم سرکشی هستید.
ش خشم
«7بهخاطر داشته باشید و فراموش نکنید که چطور �آت ِ
خداوند خدایتان را در بیاب���ان برافروختید .از همان روزی که
ش���ما از سرزمین مصر خارج ش���دید و به این سرزمین �آمدید،
بارها در مقابل خداوند سرکشی کردهاید8 .حتّی در کوه سینا
هم او را به حدّی خشمگین ساختید که میخواست شما را از
بین ببرد9 .هنگامیکه به بالای کوه رفتم تا لوحهای سنگی،
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یعنی لوحهای پیمانی را که خداوند با شما بست بگیرم ،مدّت
چهل شبانهروز گرسنه و تش���نه در �آنجا ماندم10 .خداوند ،دو
لوح سنگی را که با انگشت خود نوشته شده بود ،به من داد
و بر �آنها تمام س���خنانی که خداوند در روز اجتماع ،در کوه
از میان �آتش به شما گفته بود ،نوش���ته بود11 .خداوند بعد از
چهل شبانهروز ،این دو لوح سنگی یعنی لوحهای پیمان را به
من داد.
«12بعد خداوند به من فرمود' :فوراً برخیز و پایین برو ،زیرا �آن
مردمی را که از سرزمین مصر �آوردی ،همه فاسد شدهاند .به
سرعت از راهی که من به �آنها نشان داده بودم ،منحرف شده
و برای خود ُبتی ساختهاند'.
«13خداوند چنین فرمود' :این قوم واقعاً مردمی سرکش هستند.
14پس مرا بگذار که �آنها را از بین ببرم و نامشان را از صفحٔه
روزگار محو کنم� .آنگاه برای ت���و قومی قویتر و بزرگتر از �آنها
به وجود می�آورم'.
«15درحالیکه کوه شعلهور بود ،من دو لوح پیمان خداوند
را در دس���ت داش���تم و از کوه پایین �آمدم�16 .آنگاه وقتی بت
گوسالهای را که ساخته بودید دیدم ،دانستم که شما به راستی
در مقابل خداوند گناه ورزیدهاید و خیلی زود از احکام خداوند
س���رپیچی کردهاید17 .من لوحهایی را که در دست داشتم در
برابر چشمانتان بر زمین زده شکستم18 .بار دیگر مدّت چهل
شبانهروز در حضور خداوند رو به خاک افتادم .نه نان خوردم
و نه یک قطره �آب نوشیدم .زیرا بهخاطر گناه شما و کارهای
زش���تی که کرده بودید ،خداوند را به خش���م �آوردی���د19 .من
میترسیدم که خداوند از شدّت خش���م ،شما را نابود سازد،
ا ّما خداوند بار دیگر دعای���م را قبول کرد20 .خداوند چنان بر
هارون هم خشمگین ش���د که میخواست او را هلاک کند،
ا ّما من در همان موقع ش���فاعت او را کردم21 .بعد گوسالهای
را که شما س���اخته بودید در �آتش سوزاندم و �آن را ُخرد کرده
خوب ساییدم تا مانند غبار نرم شد و �آن را در نهری که از کوه
جاری بود ریختم.
«22در تبعیرهَ ،م ّس���ا ،قبروت و هتاوه هم خش���م خداوند را
برافروختید23 .وقتیکه خداوند در قادش برنیع به شما گفت:
'به سرزمینی که به شما دادهام بروید و �آن را تصاحب کنید'،
شما امر خداوند خدایتان را بجا نیاوردید؛ به او اعتماد ننموده،
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و از او اطاعت نکردید24 .از روزی که شما را میشناسم ،علیه
خداوند سرکشی کردهاید.
«25چون خداوند میخواست شما را از بین ببرد ،من مدّت
چهل شبانهروز در حضور او به خاک افتادم 26و به درگاه او دعا
کردم و گفتم' :ای خداوند ،خدای من ،این مردم را که قوم
تو هستند با قدرت عظیمت از مصر نجات دادی27 .بندگانت
ابراهیم ،اسحاق و یعقوب را بهیاد �آور و از سرکشی ،شرارت و
گناه این مردم چشم بپوش28 ،زیرا مردم مصر خواهند گفت:
چون خداوند نتوانست �آنها را به سرزمینی که وعده داده بود
برساند و بهخاطر اینکه از �آنها نفرت داشت �آنها را از اینجا بیرون
برد تا در بیابان هلاک شوند29 .ا ّما این مردم ،قوم تو هستند و
تو �آنها را با قدرت و بازوی توانایت به اینجا �آوردی'.

10

موسی احکام دهگانه را دوباره دریافت میکند

(خروج )10-1:34

«�آنگاه خداوند به من فرمود' :دو لوح سنگی دیگر
مانند لوحهای قبلی بت���راش و یک صندوق چوبی
بساز .لوحها را در صندوق بگذار و به بالای کوه نزد من بیا.
2من بر �آنها همان احکامی را که بر لوحهای قبلی نوشته بودم
و تو �آنها را شکستی ،دوباره مینویس���م� .آن وقت ،تو �آن دو
لوح را در صندوق بگذار'.
«3پ���س من یک صن���دوق از چوب اقاقیا س���اختم ،دو لوح
س���نگی را هم مثل لوحهای قبلی تراشیدم و �آنها را برداشته به
بالای کوه رفتم4 .خداوند هم���ان احکام دهگانه را که وقتی
همٔه شما در پایین کوه جمع شده بودید از میان �آتش به شما
داد ،دوباره بر �آنها نوشت�5 .آنگاه من از کوه پایین �آمدم و طبق
فرمان خداوند لوحها را در صندوقی که ساخته بودم گذاشتم
که تا امروز در �آن قرار دارند».
ِ
بیروت بنییعقان به موسیره رفتند .در
(6بعد قوم اسرائیل از
�آنجا هارون درگذشت و به خاک سپرده شد و پسرش العازار،
به جای او به خدمت کهانت گماشته شد7 .از �آنجا به سفر
خود ادامه داده به جدجوده کوچ کردند و س���پس به ُیطبات،
س���رزمینی که دارای جویهای �آب روان بود رفتند8 .در همان
وقت بود ک���ه خداوند طایفه لاوی را انتخاب کرد تا صندوق
پیمان خداوند را حمل کنند و در حضور او بایس���تند و او را
خدمت کنند و به نام او برکت بدهند ک���ه تا به امروز همین
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وظایف را انجام میدهند9 .به این دلیل اس���ت که به لاویان،
مثل طایفههای دیگر سهمی در سرزمین داده نشد ،چون خود
خداوند میراث �آنها میباشد ،همانطور که خداوند خدای شما
به �آنها گفت).
«10همانطور که پیشتر گفتم ،من مثل دفعه اول مدّت چهل
شبانهروز در بالای کوه ماندم .باز هم خداوند دعایم را قبول
فرمود و نخواست شما را از بین ببرد11 .خداوند به من فرمود:
'برخیز به س���فر خود ادامه بده و م���ردم را رهبری کن تا بروند
و �آن سرزمین را که به نیاکانش���ان وعده داده بودم ،تصاحب
کنند'.
توقع خداوند از قوم اسرائیل

«12پس حالا ای قوم اسرائیل ،باید بدانید که خداوند از شما
چه میخواهد :از خداوند خدایتان بترسید ،طریق او را دنبال
کنید ،او را با تمام دل و جان دوست بدارید و خدمت کنید
13و احکام او را که امروز به ش���ما ابلاغ میکنم و برای خیر
و صلاح شماست بجا �آورید�14 .آسمان و زمین و هر�آنچه در
�آنهاست ،به خداوند تعلّق دارد15 .با این وجود ،مح ّبت خداوند
به نیاکان شما �آنقدر بود که شما را به جای اقوام دیگر انتخاب
کرد و شما هنوز قوم برگزیده او هستید16 .پس مطیع خداوند
باش���ید و سرس���ختی نکنید17 .زیرا خداوند خدایتان ،خدای
خدایان و خداون ِد خداوندان است .خدایی است با عظمت و
توانا و با هیبت .تبعیض را نمیپسندد و رشوه نمیگیرد18 .او
به داد یتیمان و بیوهزنان میرسد .غریبان را دوست میدارد و
برای �آنها غذا و لباس ته ّیه میکند19 .شما هم به غریبان شفقت
نشان بدهید ،زیرا شما نیز در سرزمین مصر غریب بودید20 .از
خداوند خدایتان بترسید و تنها او را بپرستید .به او توکّل کنید
و فقط به نام او قس���م بخورید21 .او مایٔه افتخار شما و همان
خدایی اس���ت که در برابر چشمانتان معجزات بزرگی به شما
نشان داد22 .هنگامیکه اجداد شما به مصر رفتند ،هفتاد نفر
بودند ،حالا خداوند خدایتان تعداد شما را به اندازٔه ستارگان
�آسمان ساخته است.

11

کارهای عظیم خداوند

«خداوند خدایتان را دوست بدارید .اوامر ،دستورات و
قوانین او را همیشه بجا �آورید2 .بهیاد داشته باشید که
شما از روی تجربهتان معلوماتی در مورد خداوند حاصل کردید و
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این شما بودید نه فرزندانتان ،که از طرف خداوند ت�أدیب شدید
و عظمت ،قدرت ،هیبت 3و معجزات او را مشاهده نمودید
و دیدید که با فرعون و تمام مردم سرزمین او چه کرد4 .شما
مشاهده کردید که خداوند با ارتش مصر با اسبها و ا ّرابههای
ایشان چه کرد و چگونه خداوند �آب دریای سرخ را هنگامیکه
�آنها در تعقیب شما بودند بر سرشان ریخت و چگونه خداوند �آنها
را تا به امروز نابود کرد5 .شما میدانید خداوند در بیابان برای
شما چه کرد ،قبل از اینکه شما به اینجا بیایید6 .وقتی داتان و
ابیرام ،پسران الیاب ،از طایفه رئوبین مرتکب گناه شدند ،زمین
دهان باز کرد و در برابر چش���مان تمام مردم اسرائیل �آنها را با
خانواده ،چادرها و مال و داراییشان در خود فرو برد7 .شما با
چشمان خود کارهای عظیم خداوند را دیدهاید.
برکات سرزمین وعده

«8پس همٔه این احکامی را که امروز به ش���ما میدهم ،بجا
�آورید تا قدرت �آن را داشته باش���ید که سرزمینی را که اکنون
وارد �آن میشوید ،تص ّرف کنید9 .تا در سرزمینی که خداوند به
نیاکان شما وعده داده بود؛ به ایشان و فرزندانشان بدهد عمر
طولانی داشته باشید ،س���رزمینی که غنی و حاصلخیز است.
10این سرزمینی که ش���ما بزودی وارد �آن میشوید ،مثل زمین
مصر که از �آنجا �آمدهاید نیس���ت که در �آن تخم میکاشتید و
با س���ختی �آبیاری میکردید11 .بلکه این سرزمین از کوهها و
دشتهایی تشکیل شده اس���ت که با � ِآب باران سیراب میشود
12و خداوند خدایتان �آن را پرورش میدهد و چشمان او همیشه
و تمام سال متو ّجه �آن میباشد.
«13اگر شما تمام احکامی را که امروز به شما میدهم بجا
�آورید ،خداوند خدایتان را دوست بدارید و با تمام قلب و جان
او را خدمت کنید�14 ،آنگاه باران را به زمینتان در بهار و پاییز
میفرستد تا غلّه ،شراب و روغن فراوان داشته باشید15 .چراگاهها
را برای چریدن گلّههایتان سبز و خ ّرم میسازد و برای خودتان
هم غذای کافی میدهد که بخورید و س���یر شوید16 .احتیاط
کنید مبادا فریب بخورید و از خداون���د روی برگردانید و پیرو
خدایان غیر شوید و �آنها را بپرستید17 .خشم خداوند علیه شما
برافروخته خواهد شد و او د ِر �آسمان را خواهد بست و بارانی
نخواهد بود و زمین محصولی نخواهد داد و ش���ما بزودی در
زمین خوبی که خداوند به شما داده است ،نابود میشوید.
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«18پس این سخنان را در دل و جان خود جای دهید و �آن
را مانند نش���انهای بر دست و پیشانی خود ،به عنوان یاد�آوری
ببندید 19و به فرزندان خود تعلیم بدهید .همیش���ه دربارٔه �آنها
صحبت کنید؛ خواه در خانه باش���ید ،خ���واه در بیرون ،خواه
در بستر باشید ،خواه بیدار�20 .آنها را بر دو طرف چهارچوب
خانهها و دروازههایتان بنویسید�21 .آنگاه تا �آسمان و زمین باقی
است ،شما و فرزندان شما در سرزمینی که خداوند به نیاکان
شما وعده داده است ،زندگی طولانی خواهید داشت.
«22همٔه این احکام را که به شما میدهم ،به دقّت بجا �آورید:
خداوند خدایتان را دوس���ت بدارید ،فرامین او را بجا �آورید و
نس���بت به او وفادار بمانید�23 .آنگاه خداوند همٔه این اقوام را
که بزرگتر و قویتر از شما هستند از سر راهتان بیرون میراند تا
شما س���رزمینهای �آنها را تص ّرف کنید24 .هر جایی که کف
پای شما بر �آن گذارده شود از �آن شما خواهد بود .قلمروتان از
طرف جنوب تا بیابان ،از طرف شمال تا لبنان ،از طرف شرق
تا رودخانٔه فرات و از طرف غرب تا دریای مدیترانه وس���عت
خواهد داش���ت25 .هیچکس نمیتواند در برابر شما مقاومت
کند ،چون خداوند خدایتان همانطور که قول داده است ،هر
کجا که بروید ،ترس شما را در دل مردمی که با �آنها روبهرو
میشوید ،خواهد گذاشت.
«26من امروز به شما حق انتخاب میدهم که بین برکت و
لعنت یکی را انتخاب کنید27 .اگر از احکام خداوند خدایتان
که امروز به شما میدهم اطاعت کنید ،برکت میبینید؛ 28ا ّما
اگر از فرمانه���ای خداوند خدایتان پیروی نکنید و از راهی که
امروز به شما فرمان دادم خارج شوید و به دنبال خدایان دیگری
که نمیشناختید بروید ،لعنت خواهید ش���د29 .وقتی خداوند
خدایتان شما را به �آن سرزمینی که تصاحب میکنید ،برساند
برکت را بر کوه جرزیم و لعنت را بر کوه عیبال اعلام کنید.
30همانطور که میدانید ،اینها دو کوهی هستند در غرب رود
اردن ،یعنی در سرزمین کنعانیانی که در دشت اردن ،در مقابل
جلجال زندگی میکنند .بلوط موره هم در �آنجا واقع است.
31وقت���ی از رود اردن عب���ور کنید و به س���رزمینی که خداوند
خدایتان به ش���ما میدهد رس���یدید و در �آنجا سکونت اختیار
کردید32 ،باید از تکتک احکامی که امروز به شما میدهم
از دل و جان اطاعت نمایید.
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12

معین برای عبادت
جای ّ

«وقتی به سرزمینی که خداوند خدای نیاکانتان به
شما داده است ،وارد شدید ،باید این احکام و قوانین
را تا زنده هس���تید ،بجا �آورید2 .شما باید تمام عبادتگاههای
مردمی را که سرزمین ایشان را اشغال میکنید ،از بین ببرید،
چه در بالای کوهها و ت ّپهها باشند و چه در زیر درختان سبز.
3قربانگاهها را ویران کنید ،ستونهایشان را بشکنید و نشانههای
الهٔه اشره را در �آتش بسوزانید و ُبتهای ایشان را قطعهقطعه کنید
تا هرگز دیگر در �آن مکانها ستایش نشوند.
«4ش���ما نباید خداوند خدایتان را به طوری که �آنها خدایان
خود را میپرستند ،پرستش کنید؛ 5بلکه جایی را که خداوند
خدایتان خودش از بین طایفههای اسرائیل انتخاب میکند� ،آنجا را
عبادتگاه خود بسازید .شما باید به �آنجا بروید6 .قربانی سوختنی
و دیگ���ر قربانیهای خود را با ده درصد دارایی خود ،هدایای
مخصوص ،هدایای نذری ،هدایای داوطلبانه ،نخستزادههای
گلّهها و رمههایتان ب���ه �آنجا بیاورید�7 .آنجا در حضور خداوند
خدایتان که شما را برکت داده است ،شما و خانوادههایتان از
دسترنج خود خواهید خورد و ل ّذت خواهید برد.
«8ش���ما نباید مانند امروز رفتار کنید ک���ه هرکس هرچه در
نظر خودش درس���ت اس���ت ،انجام میدهد؛ 9زیرا هنوز شما
وارد سرزمینی که خداوند به شما داده است نشدهاید؛ مکانی
که میتوانی���د در �آن با �آرامش زندگی کنی���د10 .هنگامیکه از
رود اردن عب���ور کنید ،خداوند اجازه میدهد �آن س���رزمین را
تص ّرف و در �آنجا زندگی کنید .او ش���ما را از همٔه دش���منان
حفظ خواهد کرد و شما در �آرامش خواهید زیست11 .خداوند
یک مکان را انتخاب خواهد کرد تا او در �آنجا ستایش شود و
در �آنجا ش���ما باید هر �آنچه را به شما دستور دادهام ،بیاورید،
یعنی قربانیهای س���وختنی و بق ّیٔه قربانیها ،ده در صد دارایی
و هدایای مخصوص که شما به خداوند وعده دادهاید12 .در
�آنجا در حضور خداوند ،همراه با فرزندان و خدمتکاران خود و
لاویانی که در میان شما هستند ،شادمان باشید .بهخاطر داشته
باشید که لاویان زمینی از خود ندارند13 .قربانیهای سوختنی
خود را در هر جا که دلتان بخواهد تقدیم نکنید14 ،بلکه شما
باید فقط در یک محل که خداوند در میان یکی از طایفههای
شما انتخاب میکند ،قربانی کنید .فقط �آنجا میتوانید قربانی
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س���وختنی تقدیم کنید و کارهای دیگری را که به شما فرمان
دادهام ،انجام دهید.
«15ا ّما شما �آزادید که حیوانات را ذبح کنید و گوشت �آنها
را در هر کجا که هستید ،بخورید .شما میتوانید هر تعدادی
را که خداوند به ش���ما میدهد ،بخورید .همٔه شما چه پاک
یا ناپاک میتوانید از �آن بخورید ،همانطور که گوشت �آهو و
غزال را میخورید16 .ا ّما شما نباید خون �آن را بخورید ،بلکه
�آن را مثل �آب بر زمین بریزید17 .همچنین شما نباید هیچکدام از
هدایا را در محلی که زندگی میکنید بخورید :ده درصد غلّه،
شراب ،روغن ،نخستزادههای گلّه و رمه ،چیزهایی را که برای
خداوند نذر کردهاید ،هدایای داوطلبانه و هدایای مخصوص.
18شما و فرزندانتان به همراه خدمتگزاران و لاویانی که در شهر
شما زندگی میکنند ،میتوانید از این هدایا در حضور خداوند
خدایت���ان در مکانی که خداوند برای پرس���تش خود برگزیده،
بخورید و شما باید در هر کاری که در حضور خداوند خدایتان
انجام میدهید ،شادمان باشید19 .مطمئن باشید که لاویان را
تا زمانی که در سرزمین خود هستید ،فراموش نکنید.
«20هنگامیکه خداوند خدایتان ،مطابق وعدٔه خود مرزهای
شما را گسترش دهد ،هر وقت که بخواهید میتوانید گوشت
بخورید21 .اگر مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزیده،
از شما دور باش���د؛ �آنگاه �آزاد هستید که گلّه یا رمهتان را که
خداوند به شما داده است ،همانطور که قبلا ً به شما گفتم ،در
هر جایی که دلتان بخواهد ذبح کنید و گوشت �آن را بخورید.
22همٔه شما چه پاک یا ناپاک ،میتوانید از �آن بخورید ،همانطور
که گوش���ت �آهو و غزال را میخورید23 .فقط مطمئن باشید
که گوشتی را که در �آن خون هست نخورید ،زیرا حیات در
خون است و شما نباید حیات را با گوشت بخورید24 .خون
را برای غذا اس���تفاده نکنی���د ،بلکه �آن را مانن���د �آب بر زمین
بریزی���د25 .اگر چنین کنید ،با فرزن���دان خود در زندگی خیر
میبینید ،زیرا این کار شما خداوند را خشنود میسازد26 .ولی
�آنچه را که وقف خداوند میکنید -خواه هدایای نذری باشند
خواه قربانیها -باید همه را به مکانی که خداوند برای پرستش
خود برگزیده ،بیاورید27 .قربانیهایی را که باید کاملا ً سوخته
شوند ،در قربانگاه خداوند تقدیم کنید .همچنین قربانیهایی
که گوشت �آن را میخورید و خون �آن را بر قربانگاه میریزید.
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28دقّت کنید �آنچه را به ش���ما امر میکن���م ،اطاعت کنید و
همیشه همهچیز برای شما و فرزندانتان به خیر خواهد گذشت.
زیرا شما عمل درست و کاری که خداوند خدایتان را خشنود
میکند ،انجام میدهید.
از بتپرستی بپرهیزید

«29خداوند خدایتان ملّتهایی را که شما سرزمین �آنها را تص ّرف
میکنید و در �آنج���ا زندگی میکنید ،نابود خواهد س���اخت.
30بعد از �آن که خداوند �آن ملّتها را نابود کرد ،مطمئن باشید
که مراسم مذهبی �آنها را انجام ندهید؛ سعی نکنید که بدانید
�آنها چگونه خدایان خود را پرستش میکنند تا شما هم به همان
طریق خداوند را س���تایش کنید31 .خداون���د خدایتان را مانند
خدایان ایشان پرس���تش نکنید؛ زیرا در مراسم ستایش خدایان
خودشان کارهای زشتی را که خداوند شما از �آن نفرت دارد،
انجام میدهند� .آنها حتّی فرزندان خود را در قربانگاه در �آتش
قربانی میکنند.
«32هر �آنچه را که به شما فرمان دادهام ،با دقّت انجام دهید؛
نه چیزی به �آن بیفزایید و نه کم کنید.
«اگر در بین ش���ما انبیا و یا تعبیرکنندگان خواب
وجود داشته باشند که به ش���ما وعدٔه معجزهای
بدهند 2و �آن معجزه هم تح ّقق یابد ،اگر �آن وقت بگویند' :بیایید
که خدایان مردم دیگر را که شما هرگز نپرستیدهاید ،پرستش
کنیم3 '،به حرفهای ایش���ان تو ّجه نکنید .خداوند خدایتان از
ایشان استفاده میکند تا شما را �آزمایش کند و ببیند که شما
خداوند را با تمام دل و جان دوس���ت دارید4 .شما باید تنها
از خداوند خدایتان پیروی کنید ،فقط از او بترسید ،احکام او
را بجا �آورید ،او را بپرس���تید و به او وفادار باشید�5 .آن انبیا و
تعبیرکنندگان خواب که میگوین���د علیه خداوند ،خدایی که
ش���ما را از بردگی در مصر نجات داد ،سرکش���ی کنید ،باید
کشته ش���وند .چنین اشخاصی شرور هستند و ایشان ،شما را
از راهی که خداوند فرمان داده است ،دور میکنند� .آنها باید
کشته شوند تا از این فتنه رهایی یابید.
«6اگر کس���ی حتّی برادر ،پس���ر ،دختر ،زن یا صمیمیترین
دوستتان ،در خفا شما را تشویق کند و بگوید که بیایید خدایان
دیگر را که هم برای شما و هم برای اجدادتان بیگانه هستند،
بپرستیم 7یا یکی از �آنها شما را تشویق نماید که خدایان مردمی

13
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را که در نزدیکی شما زندگی میکنند یا خدایان اقوام سرزمینهای
دوردست را بپرستید8 ،شما نباید قبول کنید و به حرف او گوش
بدهید .به او رحم و ش���فقت نش���ان ندهید و از او محافظت
نکنید9 .او را بکشید و دست خودتان ،اولین دستی باشد که
او را سنگسار کند و بعد دستهای تمام قوم10 .او را سنگسار
کنید زیرا او میخواهد شما را از خداوند خدایتان که شما را از
بردگی در مصر نجات داد ،دور کند�11 .آنگاه همٔه مردم اسرائیل
خواهند شنید که چه اتّفاقی افتاده است� ،آنها خواهند ترسید و
دیگر هرگزکسی دست به چنین شرارتی نخواهد زد.
«12وقتی در شهرهایی که خداوند خدایتان برای سکونت به
شما میدهد ساکن شوید ،ممکن است بشنوید 13که اشخاص
فرومایهای از قوم شما در ش���هر خود ،مردم را گمراه کردهاند
تا خدایانی را که شما هرگز پرستش نکردهاید ،پرستش کنند.
14اگر شما چنین شایعهای شنیدید ،با دقّت تحقیق کنید و اگر
حقیقت داشت که چنین کار پلیدی انجام شده است�15 ،آنگاه
همٔه مردم شهر را ب ُکش���ید و گلّههای �آن شهر را کاملا ً نابود
کنید16 .تمام دارایی مردم �آنجا را در میدان شهر جمع کنید،
�آنگاه شهر و هر�آنچه در �آن است را بسوزانید و به عنوان قربانی
به خداوند خدایتان تقدیم کنید� .آن شهر باید برای همیشه ویرانه
بماند و هرگز بازسازی نشود17 .از �آنچه که حرام شده برای خود
برندارید� .آنگاه خداوند از شدّت خشم خود بازخواهد گشت
و رحم و شفقت نشان خواهد داد و همانطور که به نیاکانتان
وعده داد بود ،به تعداد شما خواهد افزود18 ،به شرطی که از
احکام خداوند خدایتان که امروز به شما اعلام میکنم ،پیروی
نمایید و �آنچه را که مورد پسند اوست ،بجا �آورید.

14

از سوگواری بپرهیزید

«شما فرزندان خداوند خدایتان هستید و مثل دیگران
در ماتم مردگان ،خود را زخم���ی نکنید و موی
جلوی سرتان را نتراش���ید2 ،زیرا شما در نزد خداوند خدایتان
مقدّس هستید و او ش���ما را از بین تمام ملل جهان برگزید تا
قوم خاص او و متعلّق به او باشید.
حیوانات حالل و حرام

(لاویان )47-1:11

«3شما نباید گوشت حیوان حرام را بخورید4 .گوشت این
حیوانات را میتوانید بخورید :گاو ،گوسفندُ ،بز�5 ،آهو ،غزال،
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گوزن و انواع ُبز کوهی6 .هر حیوانی را که شکافته ُسم باشد و
نشخوار کند ،میتوانید بخورید7 .ا ّما شتر ،خرگوش و گورکن،
اگر چه شکافته ُسم هس���تند و نشخوار میکنند ،گوشت �آنها
حرام است8 .گوشت خوک را با وجودی که شکافته ُسم است
ولی چون نشخوار نمیکند ،نخورید .پس شما نه گوشت این
حیوان را بخورید و نه به لاشٔه �آن دست بزنید.
«9از حیواناتی که در �آب زندگی میکنند ،تنها �آنهایی را که
باله و فلس دارند ،میتوانید بخورید 10و �آنهایی را که فاقد باله
و فلس هستند نباید بخورید� .آنها حرام هستند.
«11هر نوع پرندٔه پاک را میتوانی���د بخورید18-12 ،به غیراز
اینها :عقاب ،جغد ،باز ،شاهین ،لاشخور ،کرکس ،کلاغ،
ش���ترمرغ ،مرغ دریایی ،لکلک ،مرغ ماهیخوار ،مرغ سقا،
ُهد ُهد و خفاش.
«19تمام حش���راتی که بال دارند ،حرام هستند؛ �آنها را نباید
بخورید20 .شما تمام حشرات حلال را میتوانید بخورید.
«21حیوانی را که به مرگ طبیعی ُمرده باشد ،نباید بخورید.
�آن را به مسافری که در شهر شما باشد بدهید که بخورد و یا
�آن را به بیگانگان بفروشید .خودتان نخورید ،زیرا شما برای
خداوند خدایتان مقدّس هستید.
« ُبزغاله یا ب ّره را در شیر مادرش نپزید.
قوانین ده در صد

«22از تمام محصولات زمینهای خود هرساله ده درصد را کنار
بگذارید23 .سپس به مکانی که خداوند خدایتان برای پرستش
انتخاب کرده است بروید و در �آنجا در حضور او ده درصد غلّه،
شراب ،روغن زیتون و نخستزادگان گلّههایتان را بخورید .این
کار را انجام دهید تا بیاموزید که چگونه همیشه ،به خداوند
احترام بگذارید24 .اگر معبد از خانٔه ش���ما بسیار دور است و
شما نمیتوانید ده درصد محصولاتی را که خداوند با �آنها شما
را برکت داده اس���ت ،به �آنجا ببرید؛ �25آنگاه �آنها را بفروشید
و پولش را به مکانی که خداوند برای پرس���تش خود برگزیده
ببرید26 .در �آنجا هر�آنچه که میخواهید بخرید ،از جمله گاو،
گوسفند ،شراب و نوشیدنی تخمیر شده و در حضور خداوند
خدایتان شما و خانوادهتان بخورید و شادمانی کنید.
«27لاویانی را که در بین شما زندگی میکنند ،فراموش نکنید؛
زیرا �آنها صاحب ملک نیستند28 .در پایان هر سه سال باید ده
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درصد ک ّل محصولات خود را در شهر خود جمع کنید29 .این
غذا برای لاویان است که زمینی ندارند و همچنین بیگانگان،
یتیمان و بیوه زنانی که در ش���هرهای شما زندگی میکنند که
بیایند ،بخورند و سیر شوند تا خداوند خدایتان به همٔه کارهای
شما برکت دهد.

15

سال هفتم

(لاویان )7-1:25

«در پایان هر هفت سال ،باید وامهای بدهکاران
خود را ببخشید2 .هرکسی که از همسایٔه اسرائیلی
خود طلبی دارد ،باید �آن را ببخشد .او نباید وام خود را طلب
کند ،زیرا خود خداوند این قرض را لغو کرده است3 .اگر یک
نفر بیگانه از ش���ما قرض گرفته باشد ،میتوانید قرض خود را
پس بگیرید؛ ا ّما هرگاه کس���ی از قوم خودتان به شما مقروض
باشد ،نباید �آن را مطالبه کنید.
«4پس در بین شما هیچکسی نباید به چیزی محتاج باشد،
چرا که خداوند خدایتان شما را در سرزمینی که به شما داده
اس���ت ،برکت خواهد داد و حتّی یک نفر از مردم شما فقیر
نخواهد بود5 .اگر از او اطاعت کنید و دستورهایی را که امروز
دادهام به دقّت انجام دهید6 ،خداوند ش���ما را طبق وعدهاش
برکت خواهد داد .شما به ملّتهای زیادی وام خواهید داد ولی
مجبور نخواهید شد که از کسی قرض کنید .شما بر ملّتهای
زیادی حکومت خواهید کرد ا ّما �آنها بر شما حکومت نخواهند
کرد.
«7اگر در سرزمینی که خداوند خدایتان به شما میدهد ،در
یکی از شهرهایش ،اسرائیلی نیازمندی باشد ،خودخواه نباشید
و از کم���ک کردن به او کوتاه���ی نکنید8 .بلکه س���خاوتمند
باش���ید و به اندازٔه نیازش به او وام بدهید9 .از وام دادن به او
بهخاطر نزدیکی س���الی که وامها بخش���یده میشود خودداری
نکنید .اجازه ندهید چنین فکر پلیدی به ذهن ش���ما راه یابد.
اگر ش���ما از دادن وام خودداری کنید ،او علیه شما به درگاه
خداوند ناله میکند و شما گناهکار شناخته خواهید شد10 .با
سخاوت و بدون خودخواهی به او وام دهید و خداوند شما را
در هر کاری برکت خواهد داد11 .همیش���ه افراد تنگدست و
نیازمند اسرائیلی خواهند بود ،پس من به شما فرمان میدهم با
�آنها سخاوتمند باشید.
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رفتار با بردگان

(خروج )11-1:21

«12هرگاه یک برادر یا خواهر اسرائیلی را بخرید ،پس از شش
سال خدمت ،در سال هفتم باید او را �آزاد کنید13 .هنگامیکه
او را �آزاد میکنید ،او را دست خالی نفرستید14 .با سخاوت
از برکاتی مانند گوسفند ،غلا ّت و شراب ،که خداوند به شما
داده است به او بدهید15 .به یاد بیاورید که شما در مصر برده
بودید و خداوند خدایتان شما را �آزاد کرد و به همین دلیل است
که به شما این فرمانها را میدهم.
«16ا ّما اگر او به شما بگوید که من نمیخواهم شما را ترک
کنم ،زیرا او شما و خانوادٔه شما را دوست دارد�17 ،آنگاه او را
به َدم در ببرید و گوش او را با درفشی سوراخ کنید و بعد از �آن
او برای همیشه بردٔه شما میباشد .با کنیزان خود نیز چنین رفتار
کنید18 .هنگامیکه بردهای را �آزاد میکنید ،ناراحت نباشید؛
زیرا مدّت شش سال برای شما با نصف دستمزد یک کارگر
استخدامی کار کرده است .این کار را انجام دهید و خداوند
خدایتان شما را در همٔه امور برکت خواهد داد.
نخستزادگان گاو و گوسفند

«19همٔه نخستزادهگان نر گاو و گوسفند را وقف خداوند کنید.
از این گاوها کار نکش���ید و پشم این گوس���فندان را نچینید.
20ش���ما میتوانید گوشت �آنها را هر س���اله با خانوادٔه خود در
حضور خداوند خدایتان در مکانی که خداوند برای پرس���تش
خود برگزیده ،بخورید21 .ا ّما اگر این حیوانات معیوب باشند،
اگر کور و لنگ باشند یا هر عیب جدّی دیگری داشته باشند،
ش���ما نباید �آنها را برای خداوند خدایتان قربانی کنید22 .همٔه
شما میتوانید این حیوانات را در خانههای خود بخورید ،چه
پاک یا ناپاک باش���ید .همانطور که گوشت �آهو یا غزال ،را
میخوری���د23 .ا ّما خون �آنها را نبای���د بخورید بلکه �آن را مثل
�آب بر زمین بریزید.

16

عید فصح

(خروج )20-1:12

«در ماه ابیب عید فصح را به احترام خداوند خدایتان
بج���ا �آورید ،زی���را در همین ماه ب���ود که خداوند
خدایتان هنگام شب ،شما را از سرزمین مصر بیرون �آورد2 .در
عید فصح از رمه و گلّهتان ب���رای خداوند خدایتان در مکانی
که خداوند برای پرس���تش خود برگزیده ،قربانی کنید3 .شما
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نباید گوشت قربانی را با نانی که با خمیرمایه پخته شده باشد
بخورید .هفت روز نان فطیر بخورید .این نان ،یادگار روزهای
مش ّقتبار شما در مصر و خاطرٔه روزی است که با عجله �آن
سرزمین را ترک کردید4 .برای مدّت هفت روز هیچکس در
سرزمین شما نباید خمیرمایه در خانهاش داشته باشد و گوشت
حیوانی را که در عصر روز اول قربانی ش���ده اس���ت ،باید در
همان شب بخورید.
«6-5در سرزمینی که خداوند خدایتان به شما میدهد ،قربانی
فصح را فقط در مکانی که خدا برای پرستش خود برگزیده،
انجام دهید و نه جایی دیگر .در هنگام غروب قربانی کنید ،زیرا
در غروب بود که شما مصر را ترک کردید7 .گوشت قربانی را
در مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزیده ،بپزید و بخورید
و صبح روز بعد به خانٔه خود بازگردید8 .مدّت شش روز بعد
از �آن نان فطیر بخورید .در روز هفتم همٔه ش���ما برای پرستش
خداوند خدایتان جمع شوید و به هیچ کار دست نزنید.
عید نوبر محصوالت

(خروج 22:34؛ لاویان )21-15:23

«9هفت هفته بعد از �آغاز فصل درو10 ،عید نوبر محصولات
را برگزار کنید و هدایای داوطلبانه خود را به نسبت برکتی که
خداوند خدایتان به شما داده است ،برای احترام به او تقدیم
کنید11 .همه ب���ا فرزندان ،خدمت���کاران ،لاویان ،بیگانگان،
یتیمان و بیوه زنانی که در شهرهای شما زندگی میکنند ،در
حضور خداوند شادی کنید .این کار را در مکانی که خداوند
برای پرستش خود برگزیده ،انجام دهید12 .مطمئن باشید که
از این فرمانها پیروی میکنید و فراموش نکنید ش���ما در مصر
برده بودید.
عید خیمهها

(لاویان )43-33:23

«13عید خیمهها را بع���د از �آن که خرمن خود را کوبیدید و
�آب انگورها را گرفتید ،برای هفت روز برگ���زار کنید14 .این
عید را با فرزن���دان ،خدمتکاران ،لاویان ،بیگانگان ،یتیمان و
بیوهزنانی که در شهرهای شما زندگی میکنند ،برگزار کنید.
15خداون���د خدایتان را با برگزاری این جش���ن به مدّت هفت
روز در مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزیده ،محترم
بشمارید .شادمان باشید زیرا خداوند محصولات و کار شما
را برکت داده است.
336

تثنیه  16و17 

«16همٔه مردان شما سه بار در سال برای پرستش خداوند در
مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزیده ،در روزهای عید
فصح ،عید نوبر محصولات ،و عید خیمهها جمع شوند .هر
مرد باید هدیهای با خ���ود بیاورد17 .هریک به اندازٔه توانایی و
برکتی که خداوند به او داده است.
قضات و مأموران دولتی

«18برای هر یک از طایفههایتان در شهرهایی که خداوند خدایتان
به شما میدهد ،قضات و م�أموران را بگمارید تا مردم را عادلانه
داوری کنند19 .در داوری بیعدالتی نکنید ،طرفداری ننمایید
و رشوه نگیرید؛ زیرا رشوه ،حتّی چشمان مردم دانا و صادق
را کور میکند و اش���خاص راستگو را دروغگو میسازد20 .از
عدالت کامل پیروی کنید تا در سرزمینی که خداوند خدایتان
به شما میدهد ،زنده بمانید و مالک �آن شوید.
بتپرستی

«21شما نباید ستون چوبی الهٔه اشره را در کنار قربانگاه خداوند
خدایتان قرار دهید 22و نباید هیچ ستون سنگی را برای پرستش
برپا کنید .خداوند خدایتان از �آن نفرت دارد.
«برای خداوند خدایتان گاو یا گوس���فندی را که
معیوب باشد ،قربانی نکنید؛ زیرا خداوند از این
کار بیزار است.
«2اگر شنیدید که در یکی از شهرهای شما مردی یا زنی علیه
خداوند مرتکب گناه شده است و پیمان او را شکسته است،
3و خدایان دیگری را ستایش و خدمت میکند و یا خورشید و
ماه یا ستارگان را برخلاف فرمان خداوند میپرستد4 ،هنگامیکه
چنین خبری را میشنوید ،با دقّت �آن را بررسی کنید .اگر چنین
کار زشتی در اسرائیل اتّفاق افتاده �5آنگاه �آن مرد یا زن گناهکار
را به بیرون شهر ببرید و سنگسارش کنید تا بمیرد6 .ا ّما حکم
ِ
شهادت
مرگ باید با شهادت دو یا سه نفر شاهد صادر شود.
تنها یک نفر قابل قبول نیست7 .اول شاهدان باید برای کشتن
او سنگها را پرتاب کنند و بعد سایر مردم .به این ترتیب محیط
شما از گناه و شرارت پاک میشود.

17

حکم قضات و کاهنان

«8ممکن اس���ت ک���ه بعضی از دعاوی ب���رای قضات محل
قضاوتش بسیار دشوار باشد ،مانند حق مالک ّیت ،صدمات بدنی
و یا تفاوت بین قتل خواس���ته یا ناخواسته .در این صورت به
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مکانی که خداوند برای پرستش خود برگزیده ،بروید�9 .آنگاه
دعوی خود را ن���زد کاهن و قاضی وقت ببری���د و بگذارید تا
ایشان قضاوت کنند�10 .آنها حکم صادر خواهند کرد و شما
باید دقیقاً �آنچه را به شما میگویند ،انجام دهید11 .حکم �آنها
را بپذیرید و دستورات ایشان را با همٔه جزئیات انجام دهید.
12هرکس که جر�أت کند که از قاضی یا کاهن سرپیچی کند،
باید کشته شود .به این ترتیب شما این شر را از اسرائیل پاک
میکنید�13 .آنگاه همه خواهند شنید و خواهند ترسید و دیگر
کسی جر�أت نخواهد کرد که به اینگونه عمل نماید.
قوانین مربوط به پادشاه

«14بعد از اینکه سرزمینی را که خداوند به شما خواهد داد،
تص ّرف کردید و در �آن ساکن شدید� ،آنگاه شما خواهید گفت
که مانند اقوام دیگری که اطراف شما هستند ،به پادشاهی نیاز
دارید15 .مطمئن باشید که پادشاهی را که انتخاب میکنید،
برگزیدٔه خداوند است .او باید از قوم شما باشد ،بیگانه را برای
پادش���اهی انتخاب نکنید16 .پادش���اه نباید تعداد زیادی اسب
برای ارتش خود داشته باشد و او نباید مردم را به مصر بفرستد
تا اسب بخرند ،زیرا خداوند گفته است که هرگز به مصر باز
نگردید17 .پادش���اه نباید زنهای فراوانی داشته باشد ،زیرا این
باعث میش���ود که از خداوند دور بش���ود .او نباید برای خود
نقره و طلای زیاد جمع کند18 .هنگامیکه او پادشاه شد ،باید
نسخهای از قوانین خداوند و تعالیم او را از روی نسخٔه اصلی
که توسط کاهنان نگهداری میشود داشته باشد19 .او باید این
کتاب را در دسترس خود نگه دارد و در تمام طول عمرش از
�آن بخواند تا یاد بگیرد که چگونه خداوند را احترام بگذارد و از
همٔه فرمانهای او با دقّت پیروی کند20 .این کار باعث میشود
که فکر نکند از دیگر مردم اسرائیل برتر است و از فرامین خداوند
منحرف نشود .پس برای سالیان زیادی پادشاهی خواهد کرد و
فرزندان او برای نسلها بر اسرائیل حکومت خواهند کرد.

18

سهم کاهنان و الویان

«طایفه کاهنان لاوی از زمینهای اسرائیل سهمی
نخواهند داشت .در عوض ،زندگی �آنها به وسیلٔه
هدایا و قربانیهایی که به خداوند تقدیم میشود ،ت�أمین گردد.
�2آنها نباید زمینی داشته باشند؛ زیرا امتیاز کاهن خداوند بودن،
سهم �آنها میباشد ،همانطور که خداوند وعده داده است.
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«3هرگاه گاو یا گوسفندی را قربانی میکنید ،شانه ،دو بناگوش
و ش���کمبه را به کاهنان بدهید4 .همچنین نوبر محصولات،
شراب ،روغن زیتون و پشم گوسفندان را به �آنها بدهید5 .خداوند
از میان همٔه شما طایفٔه لاوی را برگزید تا برای همیشه کاهنان
خدمتگزار او باشند.
«6هر فرد لاوی از هر شهر سرزمین اسرائیل که باشد ،میتواند
ب���ه مکانی که خداوند برای پرس���تش خود برگزیده بیای���د 7و
میتواند به عنوان کاه���ن خداوند خدای خود ،خدمت کند،
مانند دیگ���ر لاویان که �آنجا خدمت میکنن���د8 .به او باید به
اندازٔه کاهنان دیگر سهم غذا برسد و میتواند هر �آنچه را که
خانوادٔه او برایش میفرستند ،نگاه دارد.
اخطار علیه بتپرستی

«9وقتی به سرزمینی که خداوند خدایتان به شما داده است،
وارد شدید از �آداب زشت مردمی که در �آنجا هستند ،پیروی
نکنید11-10 .فرزندان خ���ود را در �آتش قربانگاه قربانی نکنید.
از فالگیری ،غیبگویی ،رمالی و جادوگری بپرهیزید .با ارواح
مردگان مشورت نکنید12 .خداوند خدایتان از مردمی که این
کارهای زشت را انجام میدهند ،بیزار است و به همین دلیل
است که مردم �آن سرزمینها را در زمانی که شما پیشروی میکنید،
بیرون میراند13 .کاملا ً به خداوند وفادار باشید.
وعدۀ فرستادن یک نبی

«14مردمی که سرزمین ایشان را تصاحب میکنید ،به غیبگویان
و فالگیران گوش میدهند ،ولی خداوند خدایتان اجازه نمیدهد
که شما چنین کنید15 .خداوند خدایتان از بین شما یک نب ی مانند
من برای شما برمیانگیزاند .شما باید از او پیروی کنید.
«16روزی که در پایین کوه سینا جمع شده بودید گفتید' :اگر
بار دیگر �آواز خداوند خدای خود را بشنویم و یا �آن �آتش حضور
خداوند را ببینیم ،از ترس میمیریم�17 '.آنگاه خداوند به من فرمود:
�آنچه گفتند بجاست18 .من از بین �آنها یک نبی مانند تو برای
ایشان میفرستم .من به او خواهم گفت که چه بگوید و او به
مردم همٔه فرامین مرا خواهد گفت19 .او به نام من سخن خواهد
گفت و هرکس را که از او اطاعت نکند ،مجازات خواهم کرد.
20ا ّما اگر نبیای جر�أت کند به نام من سخن بگوید ،هنگامیکه
من به او فرمان نداده باشم ،او باید برای این کار بمیرد و همچنین
هر نبیای که به نام خدایان دیگر سخن بگوید.
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«21شما ممکن است از خود بپرسید ،چگونه میتوان فهمید
که پی���ام نبی از طرف خداوند نیس���ت22 .اگ���ر نبیای به نام
خداوند سخن بگوید و �آنچه گفته است به حقیقت نپیوندد،
�آن پیام از خداوند نیست� .آن نبی از طرف خودش سخن گفته
است و شما نباید از او بترسید.

19

شهرهای پناهگاه

(اعداد 935:34-؛ یوشع 120:)9-

«بعد از �آن که خداوند خدایتان مردمی را که سرزمین
ایشان را به ش���ما خواهد داد ،نابود کرد و بعد از
اینکه شما شهرها و خانههای ایشان را تص ّرف کردید و در �آنجا
ساکن شدید2 ،�3-آن سرزمین را به سه منطقه تقسیم کنید و
در هر کدام شهری را که رس���یدن به �آن �آسان باشد مشخص
کنید� .آنگاه مردی که مرتکب قتل شده است ،میتواند به �آنها
برای حفاظت فرار کند4 .هرگاه مردی مرتکب قتل ناخواستٔه
شخصی که دش���من او نبوده بش���ود ،میتواند به یکی از این
ش���هرها فرار کند و در امان باشد5 .برای نمونه ،اگر مردی با
همسایٔه خود برای قطع کردن درخت به جنگل برود و هنگام
قطع درخت ،تبر از دستهاش جدا شود و باعث مرگ مرد دیگر
ش���ود ،او میتواند به یکی از این ش���هرها فرار کند و در امان
باشد6 .اگر فقط یک ش���هر وجود داشته باشد ،ممکن است
که فاصلهاش دور باشد و مدّعی خون مقتول به متّهم برسد و
در خشم ،مرد بیگناهی را بکشد .به خصوص که �آن مرد در
اثر تصادف کشته شده و دشمن او نبوده7 .به این دلیل است
که من دستور دادهام که سه شهر در نظر بگیرید.
«8هنگامیکه خداوند سرزمین شما را وسعت دهد ،همانطور
که به نیاکان شما فرمود و تمام سرزمینی را که وعده داده بود
به شما بدهد�9 ،آنگاه شما باید سه شهر پناهگاه دیگر نیز داشته
باشید .اگر هرچه را امروز فرمان دادهام انجام دهید و اگر خداوند
خدایتان را دوست داشته باشید و طبق تعالیم او زندگی کنید،
او این سرزمین را به ش���ما خواهد داد10 .چنین کنید تا مردم
بیگناه کشته نشوند و ش���ما به علّت کشتن �آنها در سرزمینی
که خداوند به شما خواهد داد ،گناهکار نباشید.
«11ا ّما اگر شخصی با کسی دشمنی داشته باشد و او را عمداً
بکشد و بعد به یکی از �آن شهرها فرار کند12 ،در �آن صورت
رهبران ش���هر خودش ،باید به دنبال قاتل بفرستند که او را از
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�آنجا بیاورند و به دست مدّعی خون مقتول تسلیم کنند تا کشته
شود13 .بر او رحم نکنید و باید اسرائیل را از خون بیگناه پاک
سازید تا در همٔه کارها موفّق باشید.
مرزهای سرزمینهای همسایه

«14در سرزمینی که خداوند خدایتان به شما میدهد مرز سرزمین
همسایٔه خود را که از قدیم تعیین شده است تغییر ندهید.
شهادت در دادگاه

«15برای محکوم ّیت کسی یک شاهد کافی نیست ،حداقل
دو شاهد برای اثبات گناه لازم است16 .اگر شاهد مقرضی به
دروغ مردی را متّهم به جنایت کند17 ،هر دو نفر باید به مکانی
که خداوند برای پرستش خود برگزیده ،رفته و توسط کاهنان
و قاضیان حاضر ،مورد قضاوت قرار گیرند18 .قضات باید در
مورد این قضیه به دقّت تحقیق کنند و اگر ثابت شد که شاهد
دروغ میگوید19 ،مجازات او ،باید مجازات مرد متّهم باشد.
به این ترتیب ش���رارت از میان شما پاک خواهد شد�20 .آنگاه
س���ایر مردم وقتی از این قضیه باخبر شوند ،میترسند و کسی
جر�أت نمیکند که مرتکب چنین جنایتی بش���ود21 .در چنین
موارد ،ت ّرحم نشان ندهید بلکه حکم شما این باشد :جان به
عوض جان ،چش���م به عوض چشم ،دندان به عوض دندان،
دست به عوض دست و پا به عوض پا.

20

مقررات جنگ
ّ

«زمانی که به جنگ میروید و لشکر دشمن را با
اس���بها و ا ّرابههای جنگی �آنها بزرگتر و نیرومندتر
از خود میبینید ،نترسید؛ زیرا خداوند خدایتان که شما را از
سرزمین مصر بیرون �آورد ،همراه شما میباشد2 .پیش از �آن که
به جنگ بروید ،کاهنی بیای���د و به ارتش بگوید'3 ،ای مردان
اسرائیلی ،بش���نوید! امروز ش���ما برای جنگ به مقابل دشمن
میروید .سست دل نشوید ،نترسید ،وحشت نکنید و شجاع
باشید4 ،زیرا خداوند خدایتان با شما میرود ،با دشمن میجنگد
و شما را پیروز میسازد'.
�«5آنگاه افسران به سربازان چنین بگویند�' :آیا کسی هست
که خانهای نو ساخته و �آن را وقف نکرده باشد؟ وی به خانٔه
خود بازگردد ،در غیر این صورت اگر در جنگ کشته شود،
شخص دیگری �آن خانه را وقف خواهد کرد�6 .آیا کسی هست
که تاکستانی کاشته و هنوز از انگور �آن برداشت نکرده باشد؟
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اگر هست به خانٔه خود بازگردد ،مبادا در جنگ بمیرد و کس
دیگری میؤه �آن را بخورد�7 .آیا کس���ی هست که نامزد کرده
ا ّما هنوز ازدواج نکرده باش���د؟ اگر هست ،باید به خانٔه خود
بازگردد ،در غیر این صورت اگر در جنگ کشته شود ،شخص
دیگری با نامزد او ازدواج خواهد کرد'.
«8همچنین افسران به سربازان بگویند�' :آیا کسی هست که
شجاعتش را از دست داده باشد و بترسد؟ اگر چنین است ،او
باید به خانٔه خود بازگردد .در غیر این صورت روحیه دیگران
را از بین خواهد برد9 '.هنگامیکه سخنان افسران با ارتش تمام
شد ،برای هر گروه ،رهبری انتخاب شود.
«10هنگامیکه میخواهید به شهری حمله کنید ،ابتدا به مردم
فرصت بدهید که تس���لیم شوند11 .اگر دروازهها را باز کردند
و تسلیم شدند� ،آنها باید بردگان شما شوند و از �آنها بیگاری
بکشید12 .ا ّما اگر تسلیم نشدند و خواستند که بجنگند ،پس
شما �آن شهر را محاصره کنید13 .هنگامیکه خداوند خدایتان
�آن ش���هر را به ش���ما داد ،همٔه مردان �آنجا را به قتل برسانید.
14ا ّما شما میتوانید زنان و کودکان و گاو و گوسفند و هرچه
را در شهر هست ،برای خود نگه دارید .شما میتوانید از هر
چیز که به دشمن شما تعلّق دارد ،استفاده کنید؛ زیرا خداوند
�آنها را به شما داده است15 .به همین ترتیب با تمام شهرهایی
که از س���رزمینی که در �آن ساکن میشوید دور هستند ،رفتار
کنید.
«16ا ّما در شهرهای �آن سرزمینی که خداوند خدایتان به شما
میدهد ،هم���ه را بکش���ید17 .همه را از بی���ن ببریدِ ،حتّیان،
اموریان ،کنعانیان ،فرزیان ،حویان و یبوسیان را همانطور که
خداوند خدایتان امر فرموده است18 .در غیر این صورت ایشان
کارهای زشتی را که برای پرستش خدایانشان انجام میدهند،
به شما می�آموزند و ش���ما علیه خداوند خدایتان مرتکب گناه
خواهید شد.
«19هنگامیک���ه س���عی میکنید ش���هری را تص��� ّرف کنید،
درختان میؤه �آن را قط���ع نکنید ،حتّی اگر محاصره طولانی
ش���ود ،میؤه �آنها را بخورید ا ّما درختان را نابود نکنید ،زیرا
�آنها دش���منان شما نیس���تند20 .درختانی را که میدانید میوه
بار نمی�آورند ،قطع کنید و از چوب �آنها برای ساختن سنگر
اس���تفاده کنید.
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مقررات قتلی که قاتلش معلوم نباشد
ّ

«اگر در سرزمینی که خداوند خدایتان به شما خواهد
بخشید ،جسد مرد کشتهای را یافتید ،و شما قاتل
او را نمیشناسید�2 ،آنگاه رهبران و قضات شما ،فاصله جسد تا
شهرهای نزدیک را اندازه بگیرند3 .رهبران شهری که جسد به
�آن نزدیکتر است ،گوسالهای را که هرگز یوغ به گردنش بسته
نشده است ،بگیرند 4و �آن را به نهری ببرند که دارای �آب جاری
باشد ،ولی زمین �آن ش���خم نخورده و کشت نشده باشد .در
�آنجا گردن گوساله را بشکنند5 .کاهنان نیز باید به �آنجا بروند،
زیرا �آنها باید در همٔه موارد حقوقی که شامل خشونت است،
تصمیم بگیرند .خداوند خدایتان� ،آنها را انتخاب کرده است تا
او را خدمت کنند و به نام او برکت بدهند�6 .آنگاه تمام رهبران
ش���هری که مقتول به �آن نزدیکتر است ،باید دستهای خود را
روی �آن گوساله بشویند7 .و بگویند' :ما این مرد را نکشتیم و
ما نمیدانیم چه کسی این کار را کرده است8 .خداوندا ،قوم
اسرائیل را که از مصر رهایی دادی ببخش و ما را مسئول قتل
مردی بیگناه ،مدان9 '.به این ترتیب با پیروی از اوامر خداوند،
شما مسئول قتل شناخته نخواهید شد.
ازدواج با دختر اسیر

«10هنگامیکه خداوند در جنگ ش���ما را پیروز گرداند و شما
اسیرانی بگیرید11 ،ممکن است در میان �آنها زن زیبایی را ببینید که
خوشتان بیاید ،و بخواهید با او عروسی کنید12 .او را به خانٔه خود
ببرید .در �آنجا �آن زن سر خود را بتراشد ،ناخنهای خود را کوتاه
کند 13و لباسهای خود را عوض کند .او باید مدّت یک ماه در
خانٔه شما برای پدر و مادرش عزاداری کند ،بعد از �آن میتوانید با
او عروسی کنید14 .بعداً اگر او را دیگر نخواستید ،شما باید او را
�آزاد کنید .چون شما او را مجبور کردید تا با شما همبستر شود،
شما نمیتوانید با او مانند یک کنیز رفتار کنید و او را بفروشید.
حق فرزند نخستزاده

«15ممکن است شخصی دو زن داشته باشد و هر دو برایش
پسرانی بیاورند ،ا ّما پس���ر بزرگترش ،فرزند زن مورد علاقهاش
نباشد�16 ،آن شخص نمیتواند سهم ارث زیادتری به پسر کوچکتر
خود ،یعنی فرزند زنی که دوست دارد ،بدهد17 .او باید دو سهم
از دارایی خود را به پسر بزرگتر ،که فرزند ارشد او و مستح ّق
است بدهد ،گرچه او پسر زن مورد علاقهاش نباشد.
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تثنیه  21و22 
پسر نافرمان

«18اگر شخصی پسر سرکش و نافرمان داشته باشد و با وجود
تنبیه ش���دن ،بازهم از والدین خود اطاعت نکند19 ،والدین او
باید او را نزد رهبران ش���هری که در �آن زندگی میکنند ببرند
تا محاکمه ش���ود20 .ایشان باید بگویند' :پسر ما سرسخت و
سرکش اس���ت و از اطاعت کردن از ما خودداری میکند ،او
ولخرج و میگسار اس���ت�21 '.آنگاه مردان شهر او را سنگسار
کنند و به این ترتیب از این ش���ر راحت میش���وید و همه در
اسرائیل خواهند شنید و خواهند ترسید.
قوانین دیگر

«22اگر مردی بهخاطر ارتکاب جنایتی اعدام شود و بدنش از
دار �آویزان باشد 23نباید در شب �آنجا بماند ،او باید در همان
روز دفن شود ،زیرا جسد �آویزان از دار ،لعنت خداوند را به �آن
سرزمین می�آورد .جس���د را دفن کنید تا سرزمینی که خداوند
خدایتان به شما داده� ،آلوده نگردد.
«اگر گاو یا گوسفند یکی از همسایگان اسرائیلی
خود را ببینید که سرگردان است ،بیاعتنا نباشید؛
بلکه �آن را به صاحبش بازگردانید2 .اگر صاحب �آن در نزدیکی
شما سکونت نداش���ته باشد و یا ندانید که صاحبش کیست،
�آن وقت �آن را به خانٔه خود ببرید و وقتیکه صاحبش پیدا شد،
�آن را به او بازگردانید3 .همین کار را در مورد الاغ ،لباس و
یا هر چیز دیگری که همسایٔه اسرائیلی شما ُگم کرده باشد،
انجام دهید.
«4اگر الاغ یا گاو همسایٔه اسرائیلی شما افتاده است ،بیاعتنا
نباشید ،به او کمک کنید تا حیوان را بلند کند.
«5زن نباید لباس مردانه بپوشد و نه مرد لباس زنانه به تن کند؛
زیرا خداوند خدایتان از این کار نفرت دارد.
«6وقتی �آشیانٔه پرن دهای را بالای درخت یا روی زمین میبینید
که پرن���ده یا روی تخمها نشس���ته و یا در کن���ار جوجههایش
میباشد ،مادر را همراه جوجههایش نگیرید7 .مادر را رها کنید
که برود ،تنها جوجههایش را برای خود بگیرید .به این ترتیب
زندگی طولانی و کامیابی خواهید داشت.
«8هنگامیکه خانٔه نو میس���ازید ،مطمئن باشید که در لبٔه
بام خانه نرده بگذارید تا اگر کس���ی از �آنجا افتاد و مرد ،شما
مسئول نباشید.
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«9در تاکستان خود هیچ بذر دیگری نکارید ،اگر چنین کنید،
از هیچیک از �آنها نباید استفاده کنید.
«10برای شخم زدن ،گاو و الاغ را در یک یوغ نبندید.
«11لباس���ی را که از مخلوط پش���م و نخ بافته ش���ده باشد،
نپوشید.
«12در چهار گوشٔه لباس خود منگوله بدوزید.
مقررات ازدواج
ّ

«13ممکن است مردی با دختری ازدواج کند و بعداً تصمیم
بگیرد که او را نمیخواهد 14و او را به دروغ متّهم کند که در
زمان ازدواج باکره نبوده است.
�«15آنگاه پ���در و مادر دختر باید مدرک بکارت دختر را نزد
رهبران در دروازٔه شهر بیاورند�16 .آنگاه پدر دختر بگوید' :من
دخترم را به این مرد دادم تا همس���ر او باش���د ،ا ّما حالا او را
نمیخواهد17 .به او تهمت ناروا زده و گفته است ،در زمان
ازدواج او باکره نبوده است .ا ّما این مدرک بکارت دختر من
اس���ت ،به این لکههای خون روی ملافه عروسی نگاه کنید'.
�18آنگاه رهبران ش���هر باید مرد را بگیرند و تازیان���ه بزنند19 .و
معادل یکصد تکه نقره جریم���هاش کنند و این جریمه باید به
پدر دختر پرداخت ش���ود ،زیرا او به یک دختر باکرٔه اسرائیلی
تهمت زده اس���ت� .آن زن همسر او باقی بماند و تا زمانی که
�آن مرد زنده است ،اجازه ندارد او را طلاق بدهد.
«20ا ّما اگر اتّهامات مرد حقیقت داشته و مدرکی که بکارت
�آن زن را ثابت کند وجود نداشته باشد�21 ،آنگاه رهبران شهر باید
زن را به د ِر خانٔه پدرش ببرند و مردان شهر باید او را سنگسار
کنند تا بمیرد .او با داشتن روابط نامشروع ،هنگامیکه هنوز در
خانٔه پدر خود بوده ،در میان قوم اسرائیل به کار شرم�آوری دست
زده است .به این ترتیب از این شرارت پاک میشوید.
«22اگر مردی در حال زنا با یک زن ش���وهردار دیده شود،
باید �آن مرد و زن هر دو به قتل برس���ند .به این ترتیب اسرائیل
از شرارت پاک میشود.
«23اگر مردی در شهر با دختر باکرهای که نامزد شده است زنا
کند24 ،باید �آنها را به خارج دروازه ببرید و سنگسار کنید تا بمیرند.
دختر باید بمیرد ،زیرا با وجودی که در شهر بود و صدایش شنیده
میشد ،برای کمک فریاد نکرد و مرد بهخاطر زنا با نامزد مردی
دیگر باید بمیرد .به این ترتیب از این شرارت پاک میشوید.
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«25ا ّما اگر مردی در خارج شهر به ناموس دختری که نامزد
شخص دیگری است تجاوز کند� ،آنگاه باید فقط �آن مرد متجاوز
کشته شود 26و با �آن دختر کاری نداشته باشید ،زیرا او کاری
نکرده است که مستحق مرگ باشد .کار این مرد مثل �آن است
که کسی به شخصی حمله کند و او را به قتل برساند27 .چون
مرد متجاوز او را در بیابان یافت گرچه دختر برای کمک فریاد
کرد ،کسی نبود که به او کمک کند.
«28اگر مردی به یک دختری که نامزد نباش���د ،تجاوز کند
و در حال انجام این کار دستگیر شود�29 ،آن مرد متجاوز باید
به پدر دختر پنجاه تکه نقره بپردازد و با �آن دختر ازدواج کند
چون او� ،آن دختر را بیحرمت ساخته است .هرگز اجازه ندارد
که او را طلاق بدهد.
«30هیچ مردی نباید به حق پدر خود تجاوز کرده و با یکی
از زنان وی همبستر شود.

23

اخراج از اجتماع

«هرکس���ی که بیضهها یا �آلت تناسلیاش بریده
ش���ده باش���د ،اجازه ندارد که داخل جماعت
خداوند شود.
«2شخص حرامزاده و فرزندان او ،تا ده نسل حق ندارند که
در جماعت خداوند داخل شوند.
«3به هیچ یک از عمونیان و مو�آبیان و فرزندان �آنها تا ده نسل
نباید اجازٔه ورود در جماعت خداوند داده شود4 ،زیرا وقتی شما
از مصر خارج شدید �آنها با نان و �آب به استقبال شما نیامدند.
�آنها حتّی بلعام ،پسر بعور را که از مردم فتور بود از بینالنهرین
اجیر کردند تا ش���ما را لعنت کند5 .ا ّم���ا خداوند خدایتان به
توجه نکرد .برعکس چون شما را دوست داشت
حرف بلعام ّ
لعنت را به برکت تبدیل کرد6 .بنابراین تا زنده هس���تید هرگز
نباید به �آنها کمک کنید که سعادتمند شوند.
«7ا ّما ش���ما نباید اَدومیان را دشمن خود بشمارید ،زیرا �آنها
خویشاوندان شما هس���تند .همچنین از مردم مصر نباید متن ّفر
باشید ،چرا که در سرزمینشان زندگی میکردید8 .نسل سوم
ایشان اجازه دارند که در جماعت خداوند داخل شوند.
پاکیزگی اردوگاه نظامی

«9وقتی برای جنگ با دشمنان اردو میزنید ،باید از هرگونه
ناپاکی دوری کنید10 .اگر کس���ی بهخاطر انزال شبانه ناپاک
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ش���ود ،باید به خارج اردوگاه برود و در �آنجا بماند11 .سپس
غسل کند و هنگام غروب �آفتاب به اردوگاه بازگردد.
«12مس���تراحها را در بیرون اردوگاه بس���ازید13 .هرکسی در
بین ابزار خود باید وسیلهای برای کَندن زمین داشته باشد که
قب���ل از قضای حاجت ،با �آن زمین را حفر کند و بعد مدفوع
خود را بپوشاند14 .اردوگاه را پاكیزه نگه دارید ،زیرا خداوند
خدایتان در اردوگاه با شماس���ت تا شما را حفاظت کند و بر
دشمنان پیروز گرداند .مرتکب کار پلیدی نشوید ،مبادا خداوند
از شما روگردان شود.
قوانین متفرقه

«15هرگاه بر دهای از صاحب خود فرار کند و نزد شما بیاید،
او را مجبور نکنید که نزد صاحب خود بازگردد16 .او میتواند
در بین شما در هر جایی که بخواهد زندگی کند و شما نباید
بر او ظلم کنید.
«17مردان یا زنان اس���رائیلی نباید فاحش���ٔه پرستشگاه شوند.
18شما نباید پولی را که از راه فحشا و لواط به دست می�آید،
به عنوان نذر به خانٔه خداوند خدایتان بیاورید ،زیرا خداوند از
فاحشههای پرستشگاه بیزار است.
پایگاه نظامی

«19هرگاه به یک اسرائیلی برای خوراک و یا چیزهای دیگر
پول قرض میدهید ،از او سود نگیرید20 ،ا ّما اگر به یک بیگانه
قرض بدهید میتوانید از او سود بگیرید ،ولی نه از یک اسرائیلی.
به این ترتیب خداوند خدایتان در �آن سرزمینی که وارد میشوید
در همٔه کارها به شما برکت میدهد.
«21وقتیکه برای خداوند خدایتان نذر میکنید باید بدون ت�أخیر
�آن را ادا نمایید ،زیرا اگر نذر خود را به موقع ادا نکنید ،در پیشگاه
خداوند گناهکار محسوب میش���وید22 .ا ّما اگر از نذر کردن
خودداری کنید ،گناهکار نیستید23 .هرچه میگویید ،به �آن عمل
کنید .همین طور وقتی به دلخواه خود برای خداوند خدایتان نذر
میکنید ،باید در ادای �آن دقّت کامل به عمل �آورید.
«24وقتی به تاکستان کسی میروید ،از انگورهای �آن هرقدر
که بخواهید میتوانید بخورید ،ا ّما نباید انگور را در ظرفی بریزید
و با خود ببرید25 .هرگاه به کش���تزار کسی داخل میشويد،
میتوانید با دستتان خوشهها را بچینید و بخورید ،ولی نباید از
داس استفاده کنید.
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24

مجدد
طالق و ازدواج
ّ

«ممکن است مردی با زنی ازدواج کند و بعداً
تصمیم بگیرد ک���ه او را نمیخواهد ،زیرا او در
زن چیزی دیده است که دوست ندارد و برای او طلاق نامهای
بنویسد و به زن بدهد و او را از خانه روانه بکند�2 .آنگاه اگر �آن
زن با مرد دیگری ازدواج کند 3و شوهر دوم نیز او را نخواهد و
برای او طلاق نامه بنویسد و به او بدهد و او را از خانه بیرون
کند ،یا ش���وهر دوم بمیرد4 .در هر صورت شوهر اولش نباید
دوباره با او ازدواج کند ،زیرا این کار در نظر خداوند زش���ت
است .ش���ما نباید مرتکب چنین گناه پلیدی در سرزمینی که
خداوند به شما داده است ،بشوید.
قوانین متفرقه

«5مردی که تازه ازدواج کرده است ،نباید به خدمت سربازی
برود ،یا وظایف دیگر اجتماعی به عهدٔه او گذاشته شود .او
باید برای مدّت یک س���ال معاف باش���د ت���ا در خانه بماند و
همسرش را خوشحال کند.
«6هیچکسی نباید �آسیا یا سنگ �آسیای کسی را گرو بگیرد،
زیرا �آن چیز وسیلٔه امرار معاش صاحبش میباشد.
«7اگر کس���ی یک نفر اس���رائیلی را بدزدد و با او مثل برده
رفتار کند و یا او را بفروشد� ،آن شخص دزد باید کشته شود
تا شرارت از بین شما پاک گردد.
«8اگر کسی به مرض برص مبتلا شود ،باید به دقّت به �آنچه
که کاهنان میگویند عمل کند ،چون �آنها احکامی را که من
دادهام ،بجا می�آورند9 .بهخاطر داشته باشید که وقتی از مصر
خارج میشدید خداوند با مریم چه کرد.
«10وقتی ش���ما به کس���ی قرض میدهید ،نباید برای گرفتن
بالاپوش او به عنوان گرو به خانهاش داخل شوید11 .شما باید
در بیرون خانه منتظر باش���ید تا صاحب خان���ه ،خودش �آن را
برای شما بیاورد12 .اگر او مرد تنگدستی است ،شما نباید در
بالاپوش او بخوابید13 .هنگام غروب شما باید بالاپوش را به
او بازگردانید تا در �آن بخوابد و شما را برکت دهد تا خداوند
خدایتان از شما راضی باشد.
«14بر مزدور و کارگر تنگدست و نیازمندی که برای شما کار
میکند ،چه اسرائیلی باشد چه بیگانه ،ظلم نکنید15 .هر روز
قبل از غروب �آفتاب مزد او را پرداخت کنید .او به �آن مزد نیاز
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دارد و روی �آن حس���اب میکند .اگر به او نپردازید ،او علیه
ش���ما در حضور خداوند ،زاری خواهد کرد و شما گناهکار
خواهید بود.
«16والدین نباید به س���بب گناه فرزندان خود کش���ته شوند.
همچنین فرزن���دان نیز نباید بهخاطر گناه والدینش���ان محکوم
گردند .هرکسی باید به سبب گناه خودش کشته شود.
«17غریبان و یتیمان را از حقوق ایشان محروم نکنید و لباس
بیوه زنان را در مقابل قرضی که میدهید ،گرو نگیرید18 .بهخاطر
داشته باشید که شما هم در سرزمین مصر برده بودید و خداوند
خدایتان شما را �آزاد کرد .به همین خاطر است که من به شما
چنین فرمان میدهم.
«19اگر در وقت دروی محصول فراموش کنید که دس���تهای
از محصول را از مزرعه ببرید ،برای بردن �آن برنگردید� .آن را
برای غریبان و یتیمان و بیوه زنان بگذارید تا خداوند خدایتان
در همٔه کارها به شما برکت بدهد20 .وقتی محصول زیتونتان
را از درخت میتکانید ،چیزی را ک���ه باقی میماند نتکانید،
بلکه �آن را برای استفادٔه غریبان و یتیمان و بیوه زنان بگذارید.
21وقتی انگور را یکب���ار از تاک چیدید ،بار دوم برای چیدن
�آن نروید ،بلک���ه باقیمانده را بگذارید ک���ه غریبان و یتیمان و
بیوه زنان از �آن اس���تفاده کنند22 .بهخاطر داشته باشید که در
سرزمین مصر برده بودید .به همین دلیل است که به شما این
فرمان را میدهم.
«هرگاه دو نفر با هم دعوایی داش���ته باشند و به
دادگاه بروند ،قاضی باید بیگناه را تبرئه نماید و
مجرم را محکوم کند2 .اگر شخص مجرم مستح ّق شلا ّق باشد،
قاضی به او امر کند که بر روی زمین دراز بکشد و به تناسب
جرمش او را شلا ّق بزنند 3و نباید زیادتر از چهل شلاق بخورد
زیرا بیشتر از �آن ،او را در نظر مردم خوار میسازد.
«4هنگامی که گاو خرمن را میکوبد دهانش را نبند.

25

ازدواج با زن برادر

«5هرگاه دو برادر با ه���م در یکجا زندگی کنند و یکی از
�آنها بدون داشتن پسری بمیرد ،بیؤه او نباید به مرد بیگانهای،
خارج از خانوادهاش داده شود ،بلکه برادر شوهرش با او ازدواج
کند تا حق برادر ش���وهری را بجا �آورد 6و پس���ر اولی که پس
از این ازدواج به دنیا بیاید ،باید پسر برادر متوفی شمرده شود
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تا نام �آن مرد از اس���رائیل محو نگردد7 .ا ّما اگر برادر شوهرش
میل نداشت که با او ازدواج کند ،پس �آن زن نزد رهبران شهر
برود و بگوید' :برادر شوهرم وظیفٔه خود را در حق من انجام
نمیدهد و نمیخواهد که نام برادرش در اسرائیل باقی بماند'.
�8آنگاه رهبران ش���هر �آن مرد را احض���ار کرده و با او صحبت
کنند .هرگاه او اصرار کن���د و بگوید' :من علاقه ندارم که با
او ازدواج کنم9 '.پس �آن زن برود و در حضور رهبران ش���هر
یکی از کفش���های �آن برادر را از پایش در�آورد و به رویش تُف
بیندازد و بگوید' :کسیکه چراغ خانٔه برادر خود را روشن نگاه
نمیدارد ،سزایش این است10 '.از �آن به بعد ،فامیل �آن مرد در
سراسر اسرائیل به «خاندان کفش کنده» معروف میشود.
قوانین متفرقه

«11اگر مردی با مرد دیگری جنگ کند و زن یکی از �آنها،
برای کمک ش���وهر خود مداخله ک���رده ،از عورت مرد دیگر
بگیرد12 ،دست �آن زن باید بدون رحم قطع شود.
«13در کیس���هتان دو نوع وزن ،یکی سبک و یکی سنگین
نداشته باشید14 .نباید در خانٔه خود دو پیمانه ،یکی کوچک
و دیگری بزرگ داشته باشید15 .از وزنهها و پیمانههای دقیق
اس���تفاده کنید تا در س���رزمینی که خداوند خدایتان به ش���ما
میدهد عمر طولانی داش���ته باش���ید16 .خداوند از کسانیکه
تقلّب میکنند ،بیزار است.
فرمان کشتن عمالیقیان

«17ب���ه یاد بیاورید که در راه خ���روج از مصر ،مردم عمالیق
با ش���ما چه کردند! �18آنها از خدا ،ترس���ی نداشتند؛ بنابراین
هنگامیکه شما خس���ته و بیرمق بودید ،از پشت سر به شما
حمله کردند ،و همٔه کسانی را که در عقب سرگردان بودند،
کشتند19 .بنابراین در سرزمینی که خداوند خدایتان بعنوان میراث
به شما میبخش���د تا �آن را تصرف کنید� ،آنگاه که شما را از
دست تمام دشمنانتان رهایی میبخشد ،فراموش نکنید که شما
باید نام عمالیق را از روی زمین محو و نابود کنید.

26

هدایای نوبر محصوالت

«وقتی به س���رزمینی که خداوند خدایتان به شما
میدهد ،رسیدید و �آن را تص ّرف نمودید و در �آن
ساکن شدید2 ،باید مقداری از نوبر میؤه محصولات زمین خود
را در سبدی بگذارید و به مکانی که خداوند برای پرستش خود
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برگزیده است ،ببرید3 .نزد کاهن مسئول بروید و به او بگویید:
'من اعتراف میکنم که خداوند خدای تو مرا به سرزمینی که
به اجداد ما وعده فرموده بود� ،آورده است'.
�«4آنگاه کاهن سبد را از شما میگیرد و در برابر قربانگاه خداوند
خدایتان قرار میدهد�5 .آنگاه در حضور خداوند خدایتان بگویید:
'ج ّد من یک اَرام���ی �آواره بود که خانوادٔه خود را به مصر برد
تا در �آنجا زندگی کنند .هنگامیکه به �آنجا رفتند ،تعدادشان
کم بود ،ولی قومی نیرومند و پرجمع ّیت ش���دند6 .مصریان با
ما به خشونت رفتار کردند و ما را مجبور ساختند که به عنوان
برده کار کنیم�7 .آنگاه ما برای کمک به درگاه خداوند خدای
اجدادمان فریاد بر�آوردیم .خداوند صدای ما را شنید و رنج و
سختی و بدبختی ما را دید8 .خداوند با دست توانا و بازوی
نیرومند خود و وحشت عظیم ،با نشانهها و شگفتیها ،ما را از
مصر بیرون �آورد 9و به این سرزمینی که غنی و حاصلخیز است
�آورد و �آن را به ما بخشید10 .پس اکنون نوبر محصولی را که
او به من داده است ،تقدیم میکنم'.
«�آنگاه سبد را در حضور خداوند ،پایین بگذارید و خداوند
را ستایش کنید11 .بهخاطر برکاتی که خداوند خدایتان به شما
و خانوادهتان داده اس���ت ،شکرگزار باشید و اجازه بدهید که
لاویان و بیگانگانی که در میان ش���ما هس���تند ،در برپا کردن
جشن به شما بپیوندند.
«12هر سه سال ،یکبار باید ده درصد تمام محصولاتتان را به
لاویان ،غریبان ،یتیمان و بیوه زنان شهرتان بدهید که بخورند
و سیر شوند13 .بعد در حضور خداوند خدایتان بگویید' :طبق
فرمان تو تمام ده درصد محصول خود را به لاویان ،غریبان،
یتیمان و بیوه زنان دادم و از هیچ یک از احکام تو س���رپیچی
نکرده و �آنها را از یاد نب���ردهام14 .هنگامیکه عزادار یا ناپاک
بودهام ،از �آن ده درصد محصول نخوردهام و برای مردگان هدیه
نکردهام و از همٔه اوامر خداوند خدای خود اطاعت نمودهام.
15ای خداوند ،از جایگاه مقدّست در �آسمان ،نظر بینداز و قوم
خود اسرائیل و همچنین این سرزمین غنی و حاصلخیزی را که
طبق وعدهات به نیاکان ما ،به ما بخشیدهای برکت بده'.
قوم خاص خداوند

«16امروز خداوند خدایتان ام���ر میفرماید که تمام احکام و
قوانین او را به دقّت و از دل و جان بجا �آورید17 .امروز شما
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پذیرفتهاید که خداوند خدای شماست؛ شما قول دادهاید که از
او پیروی کنید تمام احکام او را بجا �آورید و هر �آنچه را که او
فرمان دهد انجام دهید18 .امروز خداوند شما را طبق وعدهاش
به عنوان قوم خودش پذیرفته است و به شما فرمان میدهد که
احکام او را بجا �آورید19 ،او ش���ما را بزرگترین قومی که تا به
حال �آفریده است ،خواهد کرد و شما نام او را ع ّزت و جلال
خواهید داد .همانگونه که وعده داده بود ،شما قوم برگزیدٔه
او خواهید بود».

27

یادگاری بر کوه عیبال

�آنگاه موس���ی و رهبران اس���رائیل به مردم چنین
دس���تور دادند و گفتند« :تم���ام فرمانهایی را که
امروز صادر میکنم ،بجا �آوری���د2 .در روزی که از رود اردن
عبور میکنید تا وارد سرزمینی که خداوند به شما داده است،
بشوید .شما باید سنگهای بزرگ برپا کنید و روی �آنها را گچ
بگیرید3 .وقتی وارد سرزمینی که خداوند به شما داده است،
میشوید س���رزمینی که غنی و حاصلخیز است ،سرزمینی که
خداون���د خدای اجدادتان به ش���ما وعده داده ب���ود ،روی �آن
سنگها تمام این تعالیم و قوانین را بنویسید4 .هنگامیکه از رود
اردن گذشتید همانطور که امروز فرمان میدهم این سنگها را
در کوه عیبال برپا کنید و روی �آنها را گچ بگیرید5 .در �آنجا
قربانگاهی برای خداوند خدایتان از سنگ ،بدون استفاده از ابزار
فلزی بس���ازید6 .زیرا هر قربانگاهی که برای خداوند خدایتان
میسازید ،باید از سنگ نتراشیده باشد .در �آنجا شما باید برای
خداوند خدایتان قربانیهای سوختنی تقدیم کنید7 .همچنین
قربانیهای س���لامتی تقدیم کنید و در �آنجا در حضور خداوند
بخورید و شادمانی کنید8 .احکام خدا را با خط واضح بر �آن
سنگها بنویسید».
9بعد موسی و کاهنان به مردم گفتند« :ای قوم اسرائیل ،تو ّجه
کنید و بشنوید! امروز شما قوم خداوند خدایتان شدید10 .پس
از خداوند خدایتان اطاعت کنی���د و احکام و قوانین او را که
امروز به شما میدهم بجا �آورید».
لعنت برای نامطیعان

11در همان روز موسی به قوم اس���رائیل دستور داد و گفت:
«12وقتی از رود اردن عبور کردید ،طایفههای شمعون ،لاوی،
یهودا ،یساکار ،یوسف و بنیامین بالای کوه جرزیم بایستند و
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برکات را اعلام کنند13 .طایفههای رئوبین ،جاد ،اشیر ،زبولون،
دان و نفتالی بر کوه عیبال بایستند و لعنتها را بیان کنند�14 .آنگاه
لاویان با �آواز بلند ،به تمام قوم اسرائیل اعلام کنند و بگویند:
«15لعنت بر �آن کسیکه ُبتی از سنگ ،چوب و یا فلز بسازد
و مخفیانه �آن را پرستش کند .خداوند از بتپرستی نفرت دارد.
همٔه مردم بگویند�' :آمین!'
«16لعنت بر �آن کسیکه به والدین خود بیاحترام ی کند .همٔه
مردم بگویند�' :آمین!'
«17لعنت بر �آن کسیکه حدود بین زمین خود و همسایهاش
را تغییر بدهد .همٔه مردم بگویند�' :آمین!'
«18لعنت بر �آن کسیکه ش���خص نابینایی را از راه منحرف
سازد .همٔه مردم بگویند�' :آمین!'
«19لعنت بر �آن کس���یکه در مورد بیگانگان ،یتیمان و بیوه
زنان بیعدالتی کند .همٔه مردم بگویند�' :آمین!'
«20لعنت بر �آن کسیکه با زن پدر خود همبستر شود ،زیرا به
پدر خود بیحرمتی کرده است .همٔه مردم بگویند�' :آمین!'
«21لعنت بر �آن کسیکه با حیوانی رابطٔه جنسی داشته باشد.
همٔه مردم بگویند�' :آمین!'
«22لعنت بر �آن کسیکه با خواهر خود ،چه تنی و چه ناتنی،
همبستر شود .همٔه مردم بگویند�' :آمین!'
«23لعنت بر �آن کسیکه با مادر زن خود همبستر شود .همٔه
مردم بگویند�' :آمین!'
«24لعنت بر �آن کس���یکه مخفیانه مرتکب قتل ش���ود .همٔه
مردم بگویند�' :آمین!'
«25لعنت بر �آن کسیکه رش���وه بگیرد تا خون بیگناهی را
بریزد .همٔه مردم بگویند�' :آمین!'
«26لعنت بر �آن کسیکه از احکام و قوانین خداوند اطاعت
نکند .همٔه مردم بگویند�' :آمین!'

28

برکات برای مطیعان

(لاویان 326:13-؛ تثنیه 127:)24-

«اگر از خداوند خدایتان پیروی کنید و با دقّت
فرمانهای او را که امروز به ش���ما میدهم انجام
دهید ،خداوند خدایتان ش���ما را بالاتر از تمام ملّتهای جهان
خواهد نشاند2 .اگر از خداوند خدایتان اطاعت کنید تمام این
برکات به شما خواهد رسید و شما را فرا خواهد گرفت.
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«3خداوند شهرها و کشتزارهایتان را برکت خواهد داد.
«4خداوند با فرزندان زی���اد و با محصولات فراوان و گاو و
گوسفند زیاد شما را برکت خواهد داد.
«5سفره و ظرف خمیر شما را برکت خواهد داد.
«6هنگامیکه وارد میشوید برکت خواهید گرفت و هنگامیکه
خارج میشوید برکت خواهید گرفت.
«7خداوند دشمنانی را که علیه ش���ما برخاستهاند شکست
خواهد داد� .آنها از یک جهت به ش���ما حمل���ه میکنند و از
هفت جهت خواهند گریخت.
«8خداوند خدایتان تمام کارهای دستتان را برکت میدهد،
انبارهایتان را پر از غلّه میکند؛ در سرزمینی که به شما میبخشد
به شما برکت میدهد.
«9اگر شما از احکام خداوند خدایتان اطاعت کنید و در راه
او قدم بردارید ،او نیز شما را طبق وع دهای که داده است ،قوم
خاص خود میس���ازد10 .تمام اقوام روی زمین وقتی ببینند که
شما قوم برگزیدٔه خداوند هستید ،از شما میترسند11 .خداوند
در سرزمینی که به اجدادتان وعده داده است ،شما را سعادتمند
میسازد ،فرزندان زیاد ،رمه و گلّه بسیار و محصولات فراوان
به شما میبخشد12 .خداوند دریچههای �آسمان را باز میکند
و باران را در موسمش برای شما میفرستد .در همٔه کارهایتان
به شما برکت میدهد .شما به بسیاری از اقوام قرض میدهید،
ا ّما وام نخواهید گرف���ت13 .اگر با دقّ���ت از تمام قوانینی که
امروز به ش���ما میدهم پیروی کنید ،خداوند خدایتان شما را
رهبر ملّتها خواهد کرد و نه پیرو �آنها و شما همیشه سعادتمند
خواهید بود و هرگز ذلیل نخواهید شد14 .ا ّما شما هرگز نباید
به هیچوجه از �آنها سرپیچی کنید و یا خدایان دیگر را پرستش
و خدمت نمایید.
نتایج سرپیچی کردن

(لاویان 1426:)46-

«15اگر از خداوند خدایتان سرپیچی کنید و با دقّت از تمام
قوانینی که امروز به شما میدهم پیروی نکنید ،به این لعنتها
گرفتار میشوید:
«16خداوند شهر و کشتزارتان را لعنت میکند.
«17سفره و خمیرتان را لعنت میکند.
«18فرزندان ،محصولات و رمه و گلّهتان را لعنت میکند.
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«19هنگامیکه وارد میشوید ،لعنت خواهید شد و هنگامیکه
خارج میشوید ،لعنت خواهید شد.
«20اگر شرارت کنید و از خداوند رویگردان شوید ،او شما
را به مصیبت ،پریشانی و ناکامی گرفتار میسازد تا بزودی از
بین بروید و نابود شوید21 .خداوند امراض پیدرپی میفرستد
تا شما را در �آن سرزمینی که وارد میشوید ،بکلّی محو سازد.
22خداوند شما را دچار بیماریهای عفونی ،تو ّرم و تب خواهد
کرد .او خشکسالی و بادهای سوزنده خواهد فرستاد تا محصولتان
را نابود کنند .این بلاها تا زمانی که شما بمیرید ،باقی خواهند
ماند23 .باران از �آسمان نمیبارد و زمینِ زیر پایتان مثل �آهن،
خشک میشود24 .به جای باران ،خداوند توفان خاک و توفان
شن میفرستد تا شما را هلاک کند.
«25خداوند دشمنانتان را بر شما پیروز خواهد کرد .شما از
یک جهت به �آنها حمله میکنید ولی از هفت جهت خواهید
گریخت .همٔه مردم روی زمین با دیدن �آنچه بر شما واقع شده
است ،هراسان خواهند ش���د26 .اجساد شما خوراک مرغان
هوا و حیوانات وحشی خواهد شد و کسی نخواهد بود تا �آنها
را بترس���اند و دور کند27 .خداوند شما را به همان ُد َملی که
بر مصریان فرس���تاد ،دچار خواهد کرد .او بدنهای شما را پر
از زخم خواهد کرد و شما خارش خواهید گرفت ،ا ّما درمانی
برایتان نخواهد بود28 .خداوند شما را به دیوانگی ،کوری و
پریشانی فکر دچار خواهد کرد29 .در روز روشن مانند نابینایی
که در تاریکی راه خود را جستجو میکند ،راه خواهید رفت
و در تمام کارهای خود سعادتمند نخواهید شد و دایماً مورد
ظلم مردم قرار خواهید گرفت و چپاول میشوید و هیچکس به
شما کمک نخواهد کرد.
«30نامزدتان زن ش���خص دیگری میش���ود و در خانهای که
میسازید ،کس دیگری زندگی میکند تاکستانی را که غرس
میکنید ،میوهاش را نمیچشید31 .گاوهایتان را در پیش چشمان
شما سر میبرند ،ا ّما شما از گوشت �آن نمیخورید .الاغهایتان
را از پیش روی شما میدزدند و �آنها را دیگر به دست نمی�آورید.
گوس���فندتان به دش���منانتان داده میشوند و کس���ی به دادتان
نمیرسد32 .پس���ران و دختران شما را به بردگی به بیگانگان
خواهند داد و هر روز چشم انتظار بازگشت فرزندان خود خواهید
بود ،ولی کاری نمیتوانید بکنید33 .ملّتی بیگانه،محصولاتی
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را که با کار سخت به دست �آوردهاید ،خواهند خورد و شما
دایماً مورد ظلم و خشونت واقع خواهید ش���د34 .و با دیدن
وضع ناگوار اطراف خود ،دیوانه میشوید35 .خداوند شما را
از سر تا پا به ُد َملهای بیدرمان دچار میسازد.
«36خداوند ش���ما و پادشاه برگزیدٔه شما را نزد قومی که نه
شما و نه اجدادتان میشناختند ،خواهد برد و در �آنجا خدایانی
را که از چوب و سنگ ساخته شدهاند ،خدمت خواهید کرد.
37در س���رزمینهايی که خداوند شما را پراکنده خواهد کرد،
مردم از سرنوشت شما تع ّجب خواهند نمود� ،آنها شما را مسخره
میکنند و به شما خواهند خندید.
«38بذر فراوان خواهید کاشت و اندک درو خواهید کرد ،زیرا
ملخ محصول شما را خواهد خورد39 .تاکستان غرس میکنید
و از �آن مراقبت مینمایید ،ا ّما شراب �آن را نمینوشید و انگور
�آن را نمیچینید ،زیرا تاکها را کرم میخورد40 .درختان زیتون
در همهجا میرویند ،ا ّما از روغن �آنها استفاده نمیکنید ،چرا که
میؤه �آنها پیش از رسیدن میریزند41 .صاحب پسران و دختران
میشوید ،ولی �آنها با شما نمیمانند ،زیرا �آنها به اسارت برده
میش���وند42 .تمام درختان و محصولات زمین شما خوراک
ملخها میشوند.
«43بیگانگانی که در سرزمین شما زندگی میکنند ،نیرومند
و شما ضعیف خواهید شد�44 .آنها به شما وام خواهند داد ا ّما
ش���ما به �آنها وام نخواهید داد .در انتها �آنها رهبر شما و شما
پیرو �آنها خواهید بود.
«45تمامیاین لعنتها به دنبال شما خواهند بود و شما را فرا
خواهند گرفت و به �آنها دچار خواهید گشت تا هلاک شوید،
زیرا شما از خداوند خدایتان پیروی نکردید و فرمانها و احکام او
را که به شما داد ،بجا نیاوردید46 .همٔه این مصیبتها نشانه
و شگفتی ابدی برای شما و فرزندانتان خواهد بود47 .خداوند
شما را همهگونه برکت داد ،ا ّما شما او را با شادمانی و دلخوشی
خدمت نکردید48 .بنابراین دشمنانی را که خداوند علیه شما
خواهد فرستاد ،خدمت خواهید کرد .شما گرسنه ،تشنه و عریان،
نیازمند به همهچیز خواهید بود .خداوند یوغ �آهنین تا َدم مرگ،
بر گردنتان خواهد نهاد49 .خداوند قومی را که زبان ایشان را
نمیدانید از �آن سوی دنیا مانند عقاب بر سر شما فرود می�آورد.
�50آنها مردمانی س���نگدل خواهند بود که ب���ه پیر و جوان رحم
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نخواهند کرد51 .ایشان غلّه و رمٔه شما را خواهند خورد و شما
از گرسنگی میمیرید .ایشان برای شما هیچ غلّه ،شراب ،روغن
زیتون و گاو و گوسفند باقی نخواهند گذاشت و شما خواهید
مرد52 .ایشان همٔه ش���هرهای شما را محاصره خواهند کرد تا
دیوارهای بلند و مستحکمی را که به �آن توکّل دارید ،در تمام
سرزمین فرو ریزند و �آنها شما را در تمام شهرهای سرزمینی که
خداوند خدایتان به شما داده است ،محاصره خواهند کرد.
«53هنگام محاصره از ناچاری گوشت پسران و دختران خود
را که خداوند به شما داده است ،میخورید54 .نجیبترین و
رحیمترین مرد� ،آنقدر درمانده میشود که حتّی به برادر ،زن
و فرزندان خود که هنوز زنده هستند ،رحم نمیکند55 .او از
گوشتی که میخورد ،یعنی از گوشت فرزندان خود ،به برادر و
زن خود نمیدهد .زیرا در محاصره و تنگیای که گرفتار شده
است ،غذای دیگری باقی نخواهد ماند56 .57-حتّی نجیبترین
و دلرحمتری���ن زن که بهخاطر ثروتمن���دی هرگز به جایی پیاده
نرفته بود ،همانطور رفتار خواهد کرد .وقتی دشمنان ،شهر را
محاصره کنند ،حاضر نمیشود که از خوراک خود به شوهر و
فرزندان خود بدهد .او از ناچاری و کمبود غذا ،کودک نوزاد
و جفت نوزاد را پنهان خواهد کرد تا دور از چش���م دیگران،
مخفیانه و به تنهایی بخورد.
«58اگر شما به دقّت از هر کلمٔه شریعت که در این کتاب
نوشته شده اس���ت ،پیروی نکنید و از نام پرجلال و با هیبت
خداوند خدایتان نترسید�59 ،آنگاه خداوند شما و فرزندانتان را
به بلاهای ترسناک و مرضهای ُمزمن و بیدرمان دچار میسازد.
60خداوند بار دیگر شما را به تمام بیماریهای وحشتناکی که
در مصر تجربه کردید ،گرفتار خواهد کرد و شما هرگز بهبود
نخواهید یافت61 .او همچنین شما را به همٔه بیماریها و مرضهای
واگیرداری که در کتاب قوانین و �آموزش خداوند به �آنها اشاره
نشده است ،دچار خواهد کرد و شما نابود خواهید شد62 .گرچه
تعداد شما به اندازٔه ستارگان �آسمان بیشمار شده است ،ولی
فقط تعداد کمی از شما باقی خواهند ماند؛ زیرا شما از خداوند
خدایتان پیروی نکردید63 .همانطور که خداوند از کامیابی و
کثیر شدن شما خرسند گردید ،به همانگونه با از بین بردن و
نابودی شما نیز ،خرسند خواهد گشت .شما از سرزمینی که
در شرف تص ّرف �آن هستید� ،آواره خواهید شد.
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«64خداوند شما را در بین همٔه ملّتها در سراسر جهان پراکنده
خواهد ک���رد و در �آنج���ا خدایان چوبی و س���نگی را خدمت
خواهید کرد؛ خدایانی که شما و نیاکانتان هرگز پرستش نکرده
بودید65 .در هیچ کجا �آرامش نخواهید یافت ،هیچ مکانی را
خانه نخواهید نامید ،خداوند شما را پر از نگرانی ،ناامیدی و
بیچارگی خواهد ساخت66 .زندگی شما همواره در خطر خواهد
بود .شب و روز ،شما وحشت زده خواهید بود .شما همیشه
با ترس از مرگ خواهید زیس���ت67 .قلبهای شما با وحشت
از �آنچه که میبینید خواهد تپید .هر بامداد� ،آرزوی شامگاه و
هر شامگاه� ،آرزوی بامداد را خواهید کرد68 .خداوند شما را
با کشتی به مصر خواهد فرس���تاد ،هرچند قبلا ً گفته بود شما
هرگز دیگر به �آنجا نخواهید رفت� .آنجا ش���ما تلاش خواهید
کرد ،خود را به دشمنانتان به بردگی بفروشید ،ا ّما کسی شما
را نخواهد خرید».

29

تجدید پیمان خداوند در سرزمین موآب

این است متن پیمانی که خداوند در سرزمین مو�آب
به وسیلٔه موسی با قوم اسرائیل بست .این پیمان
غیراز پیمانی است که در کوه سینا بسته بود.
2موسی تمام قوم اسرائیل را گرد هم �آورد و به �آنها گفت:
«شما با چشمان خود دیدید که خداوند در سرزمین مصر با
فرعون و خدمتکارانش و تمام سرزمینش چه کرد�3 .آزمایشهای
بزرگی که چشمان شما دید ،نشانهها و شگفتیهای عظیم را
در �آن س���رزمین به شما نشان داد4 .ولی تا به امروز خداوند
دلی که بفهمد و چش���می که ببیند و گوش���ی که بشنود را
به ش���ما نداده است5 .مدّت چهل سال خداوند شما را در
بیابان هدایت کرد .لباس���ها و کفش���های ش���ما کهنه و پاره
نشدند6 .ش���ما نه نان برای خوردن و نه شراب و نوشیدنی
تخمیرشده برای نوشیدن داشتید ،ا ّما خداوند احتیاجات شما
را بر�آورده کرد تا به ش���ما یاد بدهد که او خدای شماست.
7وقتی به اینجا �آمدید ،س���یحون ،پادش���اه حشبون و عوج،
پادش���اه باش���ان به جنگ ما �آمدند ،ولی ما �آنها را شکست
دادیم8 .س���رزمین ایش���ان را تص ّرف کردیم و به طایفههای
رئوبین ،جاد و نصف طایفه منسی دادیم9 .پس از هر کلمٔه
این پیمان به دقّت پیروی نمایید تا در هر کاری که میکنید
موفّق ش���وید.
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«10امروز ش���ما رهبران ،ریش سفیدان ،افسران و همٔه مردان
اسرائیل11 ،زنان ،ب ّچهها ،بیگانگانی که با شما زندگی میکنند،
کسانیکه هیزم میشکنند و کسانیکه �آب می�آورند ،در حضور
خداوند خدایتان ایس���تادهاید 12تا با خداون���د خدایتان پیمان
ببندید و مسئول ّیت انجام �آن را بپذیرید 13تا �آنکه امروز خداوند
همانطور که به ش���ما و به نیاکانتان ،یعنی ابراهیم ،اس���حاق
و یعقوب وعده داد ،ش���ما را به عنوان قوم خ���ود بپذیرد و او
خدای شما باشد15-14 .شما تنها کسانی نیستید که خداوند
با شما پیمانی با مسئول ّیت میبندد .او با همٔه ما که امروز در
حضورش ایس���تادهایم و همچنین فرزندان م���ا که هنوز به دنیا
نیامدهاند ،نیز پیمان میبندد.
«16به یاد دارید که در سرزمین مصر چگونه زندگی میکردیم
و چطور از بین اقوام مختلف گذشتیم17 .شما ُبتهای نفرتانگیز
ایشان را که از چوب و سنگ و نقره و طلا ساخته شده بودند،
دیدید18 .مطمئن باشید که امروز در میان شما هیچ مرد ،زن،
خانواده ی���ا طایفهای ،از خداوند خدایم���ان روی برنگرداند و
خدایان ملّتهای دیگر را پرستش نکنند .این مانند ریشهای است
که رشد میکند و گیاهی تلخ و زهر�آگین میشود19 .مطمئن
باشید ،امروز کسی در میان شما نباش���د که این هشدارها را
بش���نود و خود را قانع کند به اینکه حتّی اگر به راههای خود
برود ،ایمن خواهد ب���ود .زیرا او باعث خواهد ش���د که تر و
خشک باهم بسوزند20 .خداوند چنین مردی را نخواهد بخشید،
در عوض� ،آتش سوزندٔه خشم خداوند ،علیه او شعله خواهد
کشید و تمام لعنتهایی که در این کتاب نوشته شده است تا
هنگامیکه خداوند او را نابود سازد ،بر او فرود خواهند �آمد.
21خداوند او را از همٔه طایفههای اسرائیل جدا خواهد کرد و
بلاها و لعنتهایی را که در این کتاب نوش���ته شده است ،بر
سر او خواهد �آورد.
«22نسلهای �آینده و فرزندان شما و بیگانگانی که از سرزمینهای
دوردست بیایند و از سرزمین شما عبور کنند ،بلاها و بیماریهایی
را که خداوند به این س���رزمین فرستاده اس���ت ،خواهند دید.
23کش���تزارها بیحاصل و با گوگرد و نمک پوش���یده خواهند
ش���د ،هیچ چیز در �آنها کاشته نخواهد ش���د و حتّی علف نیز
در �آنجا نخواهد رویید .سرزمین شما مانند شهرهای سدوم و
غموره و اَ ُد َمه و صبوئیم خواهد بود که خداوند با �آتش خشم
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خود �آنها را نابود کرد�24 .آنگاه جهانیان خواهند پرسید' :چرا
خداوند با سرزمین ایشان چنین کرده است؟ دلیل خشم عظیم
او چه بوده اس���ت؟' 25سپس پاس���خ خواهند داد' :زیرا ایشان
پیمانی را که هنگام خروج از مصر ،خداوند خدای نیاکانشان
با ایشان بست ،شکس���تهاند26 .ایشان خدایان دیگری را که
نمیشناختند ،خدمت و پرستش کردهاند ،خدایانی که خداوند
پرس���تش �آنها را منع کرده بود27 .بنابراین �آتش خشم خداوند
برضد �آنها افروخته شد و �آنها را به تمام لعنتهایی که در این
کتاب نوشته شدهاند ،گرفتار کرد28 .خداوند با قهر و غضب
و خشم شدید خود� ،آنها را از این سرزمین ریشه کن ساخت و
به سرزمین دیگری راند که تاکنون در �آنجا به سر میبرند'.
«29اسرار به خداوند خدای ما تعلّق دارد ،ا ّما �آنچه بر ما �آشکار
گشته است ،برای همیشه به ما و فرزندانمان تعلّق دارد تا از
همٔه �آنها پیروی کنیم.

30

انتخاب بین برکت و لعنت

«من اکنون بین برکت و لعنت به شما حق انتخاب
دادهام .هنگامیکه همٔه این وقایع بر ش���ما روی
داد ،و در می���ان اقوامی زندگی کنید که خداوند ش���ما را در
میان �آنها پراکنده گرداند ،سخنان مرا بهیاد خواهید �آورد2 .اگر
ش���ما و فرزندانتان به س���وی خداوند بازگردید و از فرمانهای
خداوند با دل و جان پیروی کنید�3 ،آنگاه خداوند خدایتان،
شما را از اسارت �آزاد میسازد و بر شما رحم میکند و شما
را که در بین اقوام بیگانه ،پراکنده کرده اس���ت ،دوباره جمع
و کامیاب میکند4 .حتّی اگر ش���ما در دورترین نقاط جهان
پراکنده باشید ،خداوند خدایتان شما را گرد هم خواهد �آورد
و بازخواهد گرداند5 .او ش���ما را بار دیگر به سرزمینی که به
اجدادتان تعلّق داشت می�آورد تا �آن را تصاحب کنید .شما را
بیشتر از اجدادتان کامران میسازد و به تعداد شما میافزاید.
6خداوند خدایتان به شما و فرزندانتان دلهای پاک و فرمانبردار
عطا میکند تا خداوند خدایتان را از دل و جان دوست بدارید و
در �آن سرزمین همیشه زندگی کنید7 .او همٔه این لعنتها را علیه
دشمنان شما متو ّجه خواهد کرد ،کسانیکه از شما متن ّفر بودند
و به شما ظلم کردند8 .شما دوباره مطیع خداوند میشوید و
از احکامیکه امروز به شما میدهم پیروی میکنید9 .خداوند
شما را در همٔه کارهایتان کامیاب خواهد کرد .فرزندان زیاد
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به شما عطا میکند و گلّه و رمه و محصولات زمینتان را فروان
میسازد .او از کامیاب نمودن شما به همان اندازهای خوشحال
میشود که از کامیاب نمودن نیاکانتان خوشحال بود10 .ولی
ش���ما باید از او پیروی کنید و تمام فرمانهایی را که در کتاب
�آموزشی او نوشته شده ،بجا �آورید .شما باید با تمام دل و جان
به سوی او بازگردید.
انتخاب بین زندگی و مرگ

«11فرمانهایی که امروز به ش���ما میدهم ،بسیار دشوار و غیر
ممکن نیست12 .در �آسمان قرار ندارند که بگویید' :چه کسی
میتواند به �آسمان برود و �آنها را برای ما بیاورد تا بشنویم و از
�آنها اطاعت کنیم؟' 13و نه در �آنسوی دریا هستند که بگویید:
'کیس���ت که بتواند به �آن طرف دریا عبور کند و �آنها را برای
ما بیاورد تا بشنویم و از �آنها اطاعت کنیم؟' 14این قوانین بسیار
به ش���ما نزدیكند� .آنها در دهان و قلب شما هستند تا بتوانید
�آنها را بجا �آورید.
«15ببینید ،من امروز در برابر ش���ما زندگی و نیکی ،مرگ و
بدبختی را قرار میدهم16 .اگر از احکام خداوند خدایتان که
امروز به شما میدهم اطاعت کنید ،او را دوست بدارید ،در
راه او قدم بردارید و اوامر ،قوانین و دستورات او را بجا �آورید،
به تعدادتان افزوده میش���ود و خداوند خدایتان در س���رزمینی
که وارد میشوید ،به شما برکت میدهد17 .ا ّما اگر نافرمانی
کنید و گوش ندهید ،به دنبال خدای���ان دیگر بروید و �آنها را
بپرستید18 ،حالا من در اینجا به شما اخطار میکنم ،شما نابود
خواهید شد و در س���رزمینی که در �آن سوی رود اردن اشغال
خواهید کرد ،چندان دوام نخواهید �آورد19 .من �آسمان و زمین
را شاهد میگیرم که امروز زندگی و مرگ ،برکت و لعنت را
در برابر شما قرار دادهام .پس زندگی را انتخاب کنید تا شما و
فرزندانتان زنده بمانید20 .خداوند خدایتان را دوست بدارید،
از او اطاعت کنید و ب���ه او وفادار بمانید ،زیرا که او وس���یلٔه
حیات شماس���ت و به شما و فرزندانتان در �آن سرزمینی که به
اجدادتان ،ابراهیم ،اسحاق و یعقوب وعده فرموده است عمر
طولانی خواهدداد».

31

یوشع جانشین موسی میشود

موسی در ادامٔه سخنان خود به قوم اسرائیل چنین
گفت«2 :من اکنون صد و بیس���ت ساله هستم
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و دیگ���ر توان رهبری ش���ما را ندارم به جز ای���ن ،خداوند به
من فرم���ود که من از رود اردن عبور نخواهم کرد3 .خداوند
خدایتان خودش پیش از شما به �آن سرزمین میرود و مردمانی
را که در �آنجا زندگی میکنند ،نابود میکند تا ش���ما بتوانید
س���رزمین �آنها را اشغال کنید .همچنین همانطور که خداوند
گفته است ،یوشع رهبر شما خواهد شد4 .خداوند این مردم
را نابود خواهد ساخت همانطور که سیحون و عوج پادشاهان
اموری را شکست داد و سرزمین �آنها را نابود کرد5 .خداوند
ش���ما را بر �آنها پیروز خواهد کرد و شما باید دقیقاً همانطور
که فرم���ان دادهام ،با �آنها رفتار کنید6 .قوی و دلیر باش���ید،
ترس و وحش���ت را به دلهای خ���ود راه ندهید ،زیرا خداوند
خدایتان با ش���ما خواهد بود .شما را تنها نمیگذارد و ترک
نمیکن���د».
7بعد موسی ،یوشع را احضار کرده در حضور تمام قوم اسرائیل
به او گفت« :قوی و دلیر باش ،زیرا تو این قوم را به �آن سرزمینی
که خداوند به اجداد ما وعده فرموده است رهبری میکنی تا
�آنجا را متص ّرف شوند8 .خداوند پیشاپیش تو حرکت میکند
و همراه تو میباشد .او تو را تنها نمیگذارد و ترک نمیکند،
پس نترس و هراسان مباش».
قوانین باید هر هفت سال خوانده شود

�9آنگاه موس���ی احکام ش���ریعت را نوشت و به کاهنان که
مس���ئول حمل صندوق پیمان خداون���د بودند و همچنین به
رهبران اس���رائیل داد 10و به �آنها فرمود« :در پایان هر هفت
س���ال ،یعنی در سالی که قرضها بخشیده میشوند ،هنگام
عی���د خیمهه���ا و 11در وقتیکه همٔه قوم اس���رائیل در حضور
خداوند در مکانی که خداوند برای پرس���تش خود برگزیده،
جم���ع میش���وند این اح���کام را ب���رای �آنها با ص���دای بلند
بخوانید12 .همٔه مردان ،زنان ،کودکان و بیگانگانی را که
در ش���هرهای ش���ما زندگی میکنند ،گرد هم �آورید تا همه
بشنوند و بیاموزند و به خداوند خدایتان احترام بگذارند و از
�آموزشهای او با دقّت پیروی کنند13 .به این ترتیب فرزندان
ش���ما که هرگز قوانین خداوند خدایتان را نش���نیدهاند� ،آنها
را خواهند ش���نید تا زمانی که در سرزمینی که شما تص ّرف
خواهی���د کرد ،زندگی کنند خواهند �آموخت که از خداوند
اطاع���ت کنن���د».
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آخرین دستورات خداوند به موسی

14خداوند به موسی فرمود« :وقت مرگت نزدیک شده است.
یوشع را صدا بزن و با خود به خیمٔه عبادت بیاور تا به او م�أموریت
بدهم ».پس موسی و یوشع به خیمٔه عبادت رفتند15 .خداوند
در ستون ابر ظاهر شد و نزد دروازٔه خیمٔه عبادت ایستاد.
16خداوند به موسی فرمود« :بزودی خواهی مرد .بعد از مرگ
تو این مردم در سرزمینی که میروند ،به من خیانت میکنند و
خدایان غیر را میپرستند ،مرا از یاد میبرند و پیمانی را که من
با �آنها بستهام ،میشکنند�17 .آنگاه در �آن روز خشم من علیه
�آنها شعلهور خواهد ش���د و ایشان را ترک خواهم نمود و �آنها
نابود خواهند ش���د و پلیدی و دشواریهای فراوانی بر �آنها فرود
خواهد �آمد تا در �آن روز با خود بگویند 'بهخاطر نبودن خداوند
در میان ماست که دچار این پلیدیها شدهایم18 '.به سبب پلیدی
و پرستش خدایان دیگر ،ایشان را یاری نخواهم کرد.
«19حالا این سرود را بنویس و به مردم اسرائیل بیاموز تا این
مدرکی از جانب من علیه �آنها باشد20 .من �آنها را به �آن سرزمینی
غنی و حاصلخیز خواهم برد ،همانطور که به اجدادشان وعده
داده بودم� .آنجا هرچه غذا بخواهند ،خواهند داشت و به راحتی
زندگی خواهند کرد ا ّما �آنها از من روی گردانیده و خدایان دیگر
را پرستش خواهند کرد� .آنها مرا رد خواهند کرد و پیمان مرا
خواهند شکست21 .به مصیبتهای وحشتناکی دچار خواهند
ش���د .ا ّما این سرود هنوز خوانده خواهد ش���د و مدرکی علیه
ایش���ان خواهد بود .حتّی قبل از اینکه من �آنها را به سرزمینی
که به �آنها وعده دادم ،ببرم ،از افکار ایشان �آگاهم».
22در همان روز موسی این سرود را نوشت و به قوم اسرائیل
�آموخت.
23سپس خداوند به یوشع پسر نون فرمود« :قوی و دلیر باش،
زیرا تو قوم اسرائیل را به سرزمینی که به �آنها وعده دادم ،هدایت
میکنی و من همراه تو خواهم بود».
24هنگامیکه موسی نوشتن همٔه قوانین را در کتاب به پایان
رساند25 ،به لاویانی که مسئول حمل صندوق پیمان خداوند
بودند گفت«26 :این کتاب را که حاوی احکام شریعت است
بگیرید و در کنار صندوق پیم���ان خداوند خدایتان قرار دهید
تا هشداری برای قوم اسرائیل باشد27 .زیرا میدانم �آنها چقدر
سرسخت و سرکش هس���تند .اگر حالا که زنده در کنار �آنها
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هستم ،چنین سرکشی میکنند ،وای به حال زمانی که بمیرم.
28حالا تمام ریشس���فیدان و رهبران قوم را جمع کنید تا این
سخنان را به �آنها بگویم و �آسمان و زمین را بر �آنها شاهد بگیرم.
29میدانم پس از مرگ من ،مردم شرور خواهند شد و �آنچه را
به �آنها �آموختهام رد خواهند کرد ،و �آنها در �آینده با دش���واریها
روبهرو خواهند شد زیرا �آنچه را در نظر خداوند پلید است ،بجا
می�آورند و خداوند را خشمگین خواهند کرد».
سرود موسی

30س���پس موسی تمام این س���رود را برای همٔه مردم اسرائیل
خواند و �آنها به او گوش فرا دادند.
« 32ای �آسمان و زمین سخنان مرا بشنوید!
و به �آنچه میگویم گوش فرا دهید.
 2تعالیم من مانند قطرات باران فرو خواهد ریخت،
و مانند شبنم به زمین خواهد نشست،
سخنان من ،چون باران بر گیاهان تازه روییده خواهد
بارید،
مانند بارانی است �آرام ،بر سبزههای لطیف.
 3زیرا من نام خداوند را میستایم.
و قوم او عظمت او را خواهند سرود.
« 4خداوند محافظ بزرگ توست،
کامل و عادل در همٔه راهها.
خداوند شما ،با وفا و قابل اعتماد است،
او امین و صادق میباشد.
 5ا ّما شما بیوفا گشتهاید و لیاقت فرزندی او را ندارید،
ملّتی گناهکار و فریبکارید.
 6ای قوم احمق و نادان!
�آیا به این طریق ،تلافی خوبیهای او را میکنید؟
�آیا او پدر و �آفریدگار شما نیست؟
�آیا او نبود که شما را خلق کرد و از شما قومی
ساخت؟
« 7ایّام گذشته را بهیاد �آورید ،به سالهای قدیم بیندیشید،
و از نیاکانتان بپرسید تا به شما نشان دهند.
از ریشسفیدانتان سؤال کنید تا به شما بگویند.
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 8خدای متعال سهم هر قوم را داد؛
و برای هر کدام از �آنها ،جایی برای زندگی بخشید،
و مرزهای �آنها را به نسبت تعداد بنیاسرائیل تعیین کرد.
 9او فرزندان یعقوب را برای خودش برگزید.
« 10او قوم اسرائیل را در بیابان
و در صحرای خشک و سوزان ،سرگردان یافت.
او مثل تخم چشم خود ،از �آنها مراقبت کرد و �آنها را
پناه داد.
 11مانند عقابی که به جوجههای خود پرواز می�آموزد
و با بالهای گستردٔه خود �آنها را در ایمنی میگیرد،
خداوند اسرائیل را از سقوط نجات داد.
 12خداوند به تنهایی �آنها را هدایت کرد،
بدون کمک خدایان دیگر.
« 13او �آنها را بر فراز کوهها جای داد.
و �آنها از محصول زمین خوردند.
�آنها در میان صخرهها عسل وحشی یافتند.
و درختان زیتون �آنها در زمین سنگلاخ رشد کرد.
 14گاوها و ُبزهای �آنها شیر فراوان دادند.
�آنها بهترین گوسفندانُ ،بزها و گاوها،
بهترین گندم ،و بهترین شراب را داشتند.
« 15قوم خداوند ثروتمند ،ا ّما سرکش شدند؛
�آنان فربه و سیر شدند.
�آنها خداوند� ،آفریدگار خود را ترک کردند
و نجاتدهندٔه نیرومند خود را رد کردند.
 16با خدایان بیگانٔه خود غیرت خداوند را برانگیختند
و با کارهای زشت خود او را به خشم �آوردند.
�	17آنها برای خدایانی که واقعی نبودند ،قربانی کردند؛
خدایانی که اجدادشان نمیشناختند،
خدایانی که قوم اسرائیل هرگز پیروی نکرده بود.
�	18آنها خدایشان ،نجاتدهندٔه توانای خویش را فراموش
نمودند
و خدایی را که به �آنها حیات بخشید ،از یاد بردند.
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« 19وقتی خداوند این کارها را دید ،خشمگین شد
و پسران و دختران خود را ترک کرد.
 20خداوند فرمود' :من �آنها را ترک میکنم
تا ببینم که عاقبت �آنها چه میشود،
زیرا �آنها مردمی سرکش و بیوفا هستند.
 21با ُبتهای خود مرا خشمگین کردهاند،
با خدایان دروغین خود ،غیرت مرا برانگیختند.
پس من �آنها را به وسیلٔه کسانیکه حتّی قومی به شمار
نمی�آیند ،به خشم خواهم �آورد.
من �آنها را به وسیلٔه ملّتی ابله ،به غیرت خواهم �آورد.
�	22آتش خشم من برافروخته میشود و تا اعماق زمین فرو
میرود،
زمین و همٔه چیزهایی را که در �آن هستند
و کوهها را از ریشه میسوزاند.
�'« 23آنها را به مصیبتهای بیشمار مبتلا میکنم
و هدف همٔه تیرهای خود قرار میدهم.
�	24آنها از گرسنگی و تب ،جان خواهند سپرد،
�آنها از بیماریهای مهلک ،خواهند مرد.
حیوانات وحشی را به جان �آنها خواهم انداخت
و مارهای س ّمی میفرستم تا �آنها را بگزند.
 25جنگ ،مرگ را در خیابانها می�آورد،
ترس به خانهها حمله خواهد کرد.
مردان و زنان جوان خواهند مرد.
نه کودکان نجات خواهند یافت و نه سالمندان.
 26میخواستم �آنها را پراکنده کنم
تا خاطرهای از �آنها در یاد کسی باقی نماند.
 27ا ّما من نمیتوانم اجازه دهم که دشمنانشان بگویند
که �آنها قوم مرا شکست دادهاند،
درحالیکه ،این من بودم که �آنها را شکست دادم'.
« 28اسرائیل قومی نادان است.
�آنها هیچ بینشی ندارند.
 29اگر �آنها خردمند بودند،
میتوانستند درک کنند که چرا شکست خوردهاند.
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 30چرا هزار نفر از یک نفر
و ده هزار نفرشان از دو نفر شکست خوردند؟
چون خدای توانا� ،آنها را ترک کرده بود.
خداوند �آنها را به دست دشمن تسلیم نمود.
 31دشمنان ایشان میدانند که خدایانشان ضعیف هستند
و چون خدای اسرائیل قدرتمند نیستند.
 32دشمنانشان مانند مردم سدوم و غموره فاسد میباشند.
به تاكهایی میمانند که انگور تلخ و زهر�آگین به بار
می�آورند،
 33مانند شرابی که از زهرمار ته ّیه شده باشد.
« 34خداوند میداند که دشمنان چه کردهاند.
او به موقع �آنها را تنبیه خواهد کرد.
 35خداوند از �آنها انتقام میگیرد و �آنها را جزا میدهد.
بزودی �آنها سقوط میکنند،
زیرا روز هلاکت ایشان نزدیک است.
 36هنگامیکه خداوند ببیند �آنها ناتوان شدهاند،
به �آنهایی که او را خدمت کردهاند ،رحم خواهد کرد؛
هنگامیکه او ببیند که چقدر بیچاره شدهاند
خداوند مردم خود را نجات خواهد داد.
 37خداوند به �آنها میگوید:
'کجا هستند �آن خدایان ُپر قدرتی که به �آنها پناه
میبردید؟
 38شما از چربی قربانیهای خود به �آنها دادید
و به �آنها شراب برای نوشیدن دادید،
بگذارید تا بیایند و به شما کمک کنند،
بگذارید تا برای نجات شما بیایند.
'« 39بدانید که من ،تنها من ،خدا هستم
و به غیراز من خدای دیگری وجود ندارد.
من میمیرانم و زنده میسازم .مجروح میکنم و شفا
میبخشم.
کسی نمیتواند از دست من رهایی یابد.
 40دست خود را به سوی �آسمان بلند میکنم و میگویم:
به حیات خود سوگند،
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 41شمشیر ب ّراق خود را تیز خواهم کرد
و عدالت را اجرا خواهم نمود
از دشمنانم انتقام خواهم گرفت.
کسانی را که از من متن ّفرند ،مجازات خواهم کرد.
 42خون �آنها از تیرهای من خواهد چکید
و شمشیر من همٔه مخالفان مرا خواهد کشت.
کسانی را که علیه من میجنگد زنده نخواهم گذاشت.
حتّی زخمیها و اسیران خواهند مرد'.
« 43ای ملّتها شما باید با قوم خداوند او را ستایش کنید
هرکس را که �آنها را بکشد ،مجازات خواهم کرد.
او از دشمنان خود انتقام میگیرد.
و گناهان قوم خود را میبخشد».
44موس���ی و یوشع پسر نون این س���رود را خواندند تا مردم
اسرائیل �آن را بشنوند.
آخرین دستورات موسی

45هنگامیکه موسی دادن �آموزشهای خداوند را به مردم به
پایان رساند46 ،به �آنها گفت« :حتماً از همٔه این فرامین که امروز
به شما دادهام ،پیروی کنید� .آنها را به فرزندان خود تکرار کنید
تا �آنها با دقّت از هم���ٔه فرمانهای خداوند پیروی کنند47 .این
�آموزشها کلمات پوچی نیستند� ،آنها زندگی شما هستند .از �آنها
پیروی کنید و ش���ما در سرزمین �آن سوی رود اردن که بزودی
تص ّرف خواهید کرد ،عمر طولانی خواهید داشت».
48در همان روز خداوند به موس���ی فرمود«49 :به کوهستان
عباریم ،واقع در سرزمین مو�آب ،مقابل شهر اریحا برو و از کوه
نِبو بالا برو و سرزمین کنعان را که من به مردم اسرائیل خواهم
داد بنگر50 .تو در �آن کوه ،همانطور که برادرت در کوه هور
درگذشت جان خواهی سپرد51 .زیرا هردوی شما در حضور
قوم اسرائیل ،کنار چش���مه مریبٔه قادش ،واقع در بیابان صین،
حرمت مرا نگاه نداشتید�52 .آن سرزمینی را که به قوم اسرائیل
میدهم از دور میبینی ،ا ّما وارد �آن نخواهی شد».

33

برکت دادن قوم توسط موسی

این برکاتی اس���ت که موسی مرد خدا ،قبل از
وفاتش به قوم بنیاسرائیل داد:
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 2خداوند از کوه سینا �آمد،
مانند خورشید برفراز اَدوم طلوع کرد
و از کوه فاران بر قوم خود درخشید.
�آنگاه دهها هزار فرشته با او بودند
و �آتشی مشتعل در دست راست او.
 3خداوند قوم خود را دوست دارد
و �آنانی را که متعلّق به او هستند ،محفاظت میکند.
ما در مقابل پاهای او ،سر فرود می�آوریم
و پیرو فرامین او هستیم.
 4ما از فرامینی که موسی به ما داده است ،پیروی
میکنیم.
�آنها باارزشترین گنجینٔه قوم ما هستند.
 5وقتی طایفههای �آنها و رهبران قوم اجتماع کردند،
خداوند پادشاه �آنان گردید.
 6موسی دربارٔه طایفٔه رئوبین گفت:
«رئوبین جاوید باد
با وجودی که تعدادشان کم است».
 7دربارٔه طایفٔه یهودا گفت:
«ای خداوند ،به فریاد �آنها برای کمک گوش فرا ده،
�آنها را دوباره با طایفههای دیگر مت ّحد کن،
پروردگارا ،برای �آنها بجنگ
و �آنها را در برابر دشمنان یاری ده!»
 8دربارٔه طایفٔه لاوی گفت:
«تو ای خداوند ،ارادٔه خود را به وسیلٔه اوریم و تُمیم
به خدمتگزاران وفادار خود لاویان� ،آشکار کن.
تو �آنها را در مسا �آزمودی
و در چشمه مریبه حقان ّیت �آنها را ثابت کردی.
�	9آنان بیش از پدر و مادر ،برادران یا فرزندان خود
به تو وفاداری نشان دادند.
�آنها از فرامین تو پیروی کردند
و به پیمان تو وفادار ماندند.
 10ایشان به قوم تو خواهند �آموخت
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تا از قوانین تو پیروی کنند و در قربانگاه تو قربانی
کنند.
ای خداوند ،به �آنها کمک کن تا قوم نیرومندی
گردند،
از کارهای دستهایشان خشنود باش،
دشمنان �آنان را شکست ده
و نگذار دیگر برخیزند».

 12دربارٔه طایفٔه بنیامین چنین گفت:
«این قومیاست که خداوند دوستش دارد.
و نگهدار اوست ،او در تمام روز از �آنها حفاظت
میکند
و در میان �آنها میخرامد».
 13دربارٔه طایفٔه یوسف گفت:
«خداوند زمین �آنها را با باران
و �آبهای زیر زمین برکت دهد.
 14زمینهای ایشان با میوههای رسیده در زیر �آفتاب
و فراوانی محصول در هر فصل برکت یابد.
 15ت ّپههای کهن ایشان پر از میوههای خوب گردد.
 16زمینهای �آنها پر از نیکویی گردد
و خداوند که در بوتٔه سوزان ظاهر شد،
از �آنها خشنود باشد.
تمام این برکات شامل حال یوسف باد،
یعنی کسیکه سرکردٔه برادران خود بود.
 17یوسف ،همچون گاو نیرومندی است،
چون شاخهای گاو وحشی،
شاخهای او هزار نفر طایفه منسی
و ده هزار نفر طایفه افرایم هستند.
با �آنها قومها را زخمی میکند
و تا پایان زمین میراند».
 18دربارٔه طایفههای زبولون و یساکار چنین گفت:
«ای زبولون در تجارت دریای خود سعادتمند شو
و ای یساکار ثروت تو در خانهات افزون گردد.
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�	19آنان بیگانگان را به کوه خود دعوت میکنند
و قربانی راستین را در �آنجا قربانی میکنند.
�آنها ثروت خود را از دریا
و از شن ساحل دریا به دست می�آورند».
 20دربارٔه طایفٔه جاد چنین گفت:
«س���پاس �آفریدگار را که س���رزمین �آنها را گس���ترش
داد.
جاد مانند شیر صبر میکند
تا بازو یا سر را بدرد.
�	21آنها بهترین زمینها را برای خود برداشتند.
سهم رهبران به ایشان تعلّق گرفت.
هنگامیکه رهبران قوم اسرائیل گرد هم �آمدند،
�آنها از فرامین و قوانین خداوند پیروی کردند».
 22دربارٔه طایفٔه دان چنین گفت:
«دان مثل شیر جوانی است
که از باشان بیرون میجهد».
 23دربارٔه طایفٔه نفتالی او گفت:
«نفتالی بهخاطر نیکی خداوند ،از برکات افزون
برخوردار شده است،
سرزمین �آنها از دریاچٔه جلیل تا جنوب میرسد».
 24دربارٔه طایفٔه اشیر گفت:
«اشیر از طایفههای دیگر بیشتر برکت یافته است،
�آرزو میکنم که مورد علاقٔه برادران خود قرار گیرد.
و زمینش ُپر از درختان زیتون باشد.
 25شهرهایش با دروازههای �آهنین حفاظت شوند.
و همیشه در امن ّیت زیست کند».
 26ای مردم اسرائیل ،هیچ خدایی چون خدای شما نیست.
او با عظمت خود از فراز ابرها به یاری شما می�آید.
 27خداوند همیشه مدافع شما بوده است.
دست جاودانی خدا همیشه پشتیبان شماست،
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او دشمنان شما را بیرون راند ،هنگامیکه شما پیشروی
میکردید
و به شما گفت همه را نابود کنید!
 28تا فرزندان یعقوب
در امن ّی ِت سرزمین ُپر از غلّه و شراب
�آنجایی که شبنم از �آسمان ،زمین را �آبیاری میکند ،در
�آرامش به سر برند.
 29ای اسرائیل ،چه شادمان هستی،
هیچ قومی چون تو نیست،
قومی که خداوند نجات داده است.
خداوند سپر و شمشیر توست
تا از تو دفاع کند و تو را پیروز گرداند.
دشمنان تو برای ت ّرحم خواهند �آمد
و تو �آنها را لگدکوب خواهی کرد.

34

مرگ موسی

موس���ی از دش���تهای مو�آب به قلّٔه نَبو ،در کوه
فسجه در شرق اریحا بالا رفت و در �آنجا خداوند
تمام �آن سرزمین را به او نش���ان داد .سرزمین جلعاد از شمال
تا شهر دان2 ،تمام سرزمین نفتالی ،سرزمین طایفههای افرایم،
منس���ی ،س���رزمین طایفه یهودا ،از جنوب تا دریای مدیترانه،
3قسمت جنوبی سرزمین یهودا و دشتی که از صوغر به اریحا،
ِ
درختان نخل میرسد�4 .آنگاه خداوند به موسی فرمود:
شهر
«این سرزمینی است که من به ابراهیم ،اسحاق و یعقوب وعده
دادهام که به فرزندانشان بدهم .من �آن را به تو نشان دادهام ا ّما
به تو اجازه نمیدهم که به �آنجا بروی».
5پس موسی خدمتکار خداوند ،در سرزمین مو�آب در گذشت،
همانگونه که خداوند فرموده بود6 .خداوند او را در د ّرهای ،در
سرزمین مو�آب �آن سوی شهر بیت فغور ،به خاک سپرد ،ا ّما تا
به امروز هیچکسی از محل دقیق گور او �آگاه نیست7 .موسی
در سن صد و بیست سالگی درگذشت .با این وجود ،همچنان
نیرومند بود و چشمان او به خوبی میدید8 .قوم اسرائیل برای
او سی روز در دشتهای مو�آب سوگواری کردند.
9یوش���ع پس���ر نونُ ،پر از حکمت بود ،زیرا موسی او را به
جانشینی خود برگزیده بود ،مردم اسرائیل از یوشع پیروی کردند
و فرامینی را که خداوند به موسی داده بود ،بجا �آوردند.
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10هرگز نبیای چون موسی در اسرائیل نبوده است ،خداوند با او
رو در رو صحبت میکرد11 .هیچ نبیای نشانهها و شگفتیهایی
را که موسی ،به دستور خداوند در برابر فرعون ،درباریان و همٔه
سرزمین مصر ظاهر کرد ،انجام نداده است12 .کارهای بزرگ
و هیبتانگیزی را که موسی در برابر چشمان قوم اسرائیل نشان
داد ،هیچ نبیای ،توانایی انجام �آن را نداشته است.
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کتاب یـوشــع
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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24

یـوشــع
معرفی کتاب
ّ

کتاب یوشع ،داستان استیلای بنیاسرائیل بر کنعان ،به رهبری
یوشع ،جانشین موسی است .نکات برجستٔه این کتاب عبارتند
از :عبور از رود اردن ،سقوط اریحا ،جنگ در عای و تجدید
پیمان بین خدا و بنیاسرائیل .یکی از معروفترین قسمتهای
کتاب �آیٔه  15 :24میباشد« :هم اکنون تصمیم بگیرید که چه
کسی را پرستش خواهید کرد ...ا ّما من و خانوادهام خداوند
را پرستش خواهیم نمود».

تقسیمبندی کتاب

تسخیر کنعان 24:12-1:1
تقسیم زمین 45:21-1:13
الف -زمین شرق رود اردن 33-1:13
ب -زمین غرب رود اردن 51:19-1:14
ج -شهرهای پناهگاه 9-1:20
د -شهرهای الویان 45-1:21
بازگشت طایفههای شرقی به سرزمینهای خویش
34-1:22
وصیّت یوشع 16-1:23
تجدید پیمان در شکیم 33-1:24

1

تصرف کنعان
فرمان ّ

بعد از وفات موسی خدمتگزار خداوند ،خداوند به دستیار
موسی ،یعنی یوشع پسر نون گفت«2 :خادم من موسی،
وفات یافته است .پس تو و همٔه مردم اس���رائیل �آماده شوید تا
از رود اردن عبور کرده به سرزمینی که من به �آنها خواهم داد،
بروید3 .همانطور كه به موسی گفتهام به شما هم میگویم،
هر جایی که پای ش���ما به �آن برس���د� ،آنجا را به شما خواهم
داد4 .حدود سرزمینهای ش���ما ،از جنوب به بیابان ،از شمال
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به کوههای لبنان ،از مغرب به سواحل مدیترانه و از مشرق به
رود فرات خواهد رسید .همچنین سرزمین ِحتّیان را در اختیار
شما میگذارم5 .همانطور که با موسی بودهام با تو نیز خواهم
بود و تا پایان عمرت ،هیچکس نخواهد توانست ،در برابر تو
مقاومت کند .همیشه همراه تو خواهم بود و هرگز تو را ترک
نخواهم کرد6 .دلیر و شجاع باش ،زیرا تو این قوم را رهبری
خواهی کرد تا س���رزمینی را که به نیاکانشان وعده دادهام ،به
دست �آورند7 .قوی و دلیر باش و از تمام دستورات و قوانینی
که موسی خدمتگزار من ،به تو داده است ،اطاعت کن و از �آن
منحرف نشو تا در هر کاری که میکنی موفّق گردی8 .کتاب
تورات را همیشه درنظر داشته باش� .آن را بخوان و دربارٔه �آن روز
و شب تف ّکر کن تا بتوانی تمام دستوراتی که در �آن نوشته شده،
پیروی و اطاعت نمایی� .آنگاه موفّق و کامیاب خواهی شد9 .باز
میگویم :دلیر و شجاع باش ،ترس و شک به دل خود راه مده،
زیرا خداوند خدای تو در همهجا همراه توست».
دستور یوشع به قوم

10پس یوشع به رهبران قوم دستور داد که 11به همٔه مردم در
اردو بگویید «�آذوقٔه خود را ته ّیه كنید ،زیرا بعد از س���ه روز از
رود اردن عبور خواهیم کرد و س���رزمینی را که خداوند به ما
وعده فرموده است ،تص ّرف خواهیم نمود».
12یوشع به بزرگان طایفٔه رئوبین و جاد و نصف طایفٔه منسی،
خاطرنشان کرده گفت«13 :کلام موسی ،خادم خداوند را به
یاد داشته باشید که فرمود :خداوند خدای شما زمینی برای شما
�آماده کرده است تا در �آن ساکن ش���ده� ،آرامی بیابید14 .شما
با زنان ،اطفال و گلّه و رمٔه خود به �آسودگی در این سرزمین
در این س���وی رود اردن زندگی کنید .ا ّما مردان مسلّح ،باید
برای جنگ �آماده باشند و پیشاپیش بق ّیٔه قوم از رود اردن عبور
کنند تا �آنها را در تص ّرف �آن س���رزمین یاری نمایند15 .همراه
�آنها بمانی���د تا �آنها زمینی را ،که در غرب رود اردن اس���ت و
خداوند وعدٔه مالک ّیت �آن را به �آنها داده است ،تص ّرف کنند
و وقتیکه همگی �آرام و �آسوده شدند� ،آنگاه شما میتوانید به
وطن خود ،در ش���رق رود اردن ،که خادم خداوند ،موسی به
شما داده است ،بازگردید».
16همگی موافقت کردند و گفتند« :هرچه به ما امر کردی،
بج���ا می�آوریم و به ه���ر جایی که م���ا را بفرس���تی ،میرویم.
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17همانطور که همیشه موسی را اطاعت میکردیم ،از تو هم
اطاعت مینماییم .و دعا میکنیم ،همانطور که خداوند خدای
تو همراه موسی بود ،همراه تو نیز باشد! 18و هرکسی که با تو
مخالفت نماید ،یا از دستورات تو سرپیچی كند ،کشته خواهد
شد .پس دلیر و شجاع باش».

2

یوشع جاسوسانی به اریحا میفرستد

پس یوشع پسر نون ،دو نفر جاسوس را محرمانه از اردوی
اقاقیا به کنعان فرس���تاد و گفت« :بروید و وضع ّیت و
شرایط �آنجا ،مخصوصاً ش���هر اریحا را بررسی کنید� ».آن دو
رفتند و در �آنجا ،در خانٔه زن فاحشهای به نام راحاب ،شب را
به سر بردند2 .به پادشاه اریحا خبر رسید که چند نفر اسرائیلی
برای جاسوسی وارد سرزمین شدهاند3 .پادشاه اریحا به راحاب
پیغام فرستاده گفت« :مردانی که در خانٔه تو هستند ،جاسوس
میباشند� .آنها را به ما تحویل بده».
4ا ّما راح���اب �آن دو نفر را پنهان کرده گفت« :بلی �آنها نزد
من �آمدند ،ولی من نفهمیدم که از کجا �آمده بودند5 .هنگام
غروب �آفتاب ،پیش از �آنکه دروازههای شهر بسته شود ،اینجا
را ترک کردند و نمیدانم به کجا رفتند .اکنون نیز اگر عجله
کنید ،میتوانید �آنها را دس���تگیر نمایید6 ».ا ّما راحاب �آنها را
در پشت بام ،زیر ساقٔه الیاف کتان که در �آنجا گذاشته بود،
پنهان کرده بود7 .فرستادگان پادش���اه تا نزدیک رود اردن به
تعقیب جاسوس���ان رفتند .بعد از رفتن �آنها ،دروازههای ش���هر
بسته شد.
8پیش از �آنکه جاسوسان بخوابند ،راحاب به پشت بام رفت
9و به �آنها گفت« :من میدانم که خداوند این س���رزمین را به
ش���ما داده است .همٔه مردم این س���رزمین از شما میترسند و
هر وقت نام اسرائیل را میشنوند ،به وحش���ت میافتند10 .ما
ش���نیدهایم که وقتی از س���رزمین مصر خارج میشدید ،چطور
خداوند دریای سرخ را برای شما خشک کرد و چگونه سیهون
و عوج ،دو پادشاه اموریان در شرق رود اردن را از بین بردید.
11همینکه خبر �آن به گوش ما رس���ید همگی از ترس شما به
وحش���ت افتادیم و دل و جر�أت خود را از دست دادیم .زیرا
خداوند خدای شما ،خدای �آسمان و زمین است13-12 .پس
اکنون به نام خداوند قسم بخورید تا همانطور که من با شما
با مهربانی رفتار کردم ،شما هم با فامیل من به خوبی رفتار کنید
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و نشانهای به من دهید که پدر ،مادر ،برادران ،خواهران من و
خانوادٔه ایشان را از بین نبرید ،بلکه از مرگ نجات بدهید».
�14آنها به راحاب گفتند« :اگر به �آنچه میگوییم عمل نکنیم،
خدا ما را بکشد .اگر تو از نقشٔه ما چیزی به کسی نگویی،
قول میدهیم وقتی خداوند این سرزمین را به ما داد ،با شما با
لطف و مهربانی رفتار کنیم».
15سپس راحاب �آنها را با ریسمان از پنجره به پایین فرستاد،
چون خانٔه او در کنار دیوار شهر قرار داشت16 .راحاب به �آنها
گفت« :به طرف کوه بروید و مدّت سه روز خود را در �آنجا
پنهان کنید تا کسانیکه در تعقیب شما هستند بازگردند� ،آنگاه
پی کار خود بروید».
�17آنها به راحاب گفتند« :ما به وعدهای که به تو دادهایم،
عمل خواهیم کرد18 .وقتی ما وارد س���رزمین شما شدیم ،این
ریس���مان قرمز را به پنجرهای که ما را از �آن به پایین فرستادی
ببند� .آنگاه تو باید پدر ،مادر ،برادران ،خواهران و تمام خانوادٔه
پدرت را در خانهات جمع کنی 19 .هرکس���ی که از خانٔه تو
خارج شده ،به کوچه برود ،خونش به گردن خودش میباشد
و گناه ما نخواهد بود .ا ّما اگر به کسیکه در خانٔه تو باشد،
صدمهای برسد ،ما مسئول خواهیم بود20 .اگر تو از نقشٔه ما
به کسی اطّلاع بدهی� ،آنگاه ما مجبور نخواهیم بود به وعدٔه
خود که ب���ه تو دادهایم ،عمل کنی���م21 ».راحاب قبول کرد و
�آنها را روانه نمود .وقتی �آنها رفتند او ریسمان قرمز را به پنجره
بست.
�22آنها ب���ه طرف کوه رفتند و مدّت س���ه روز در �آنجا پنهان
شدند تا وقتیکه فرس���تادگان پادشاه برگش���تند� .آنها تمام �آن
سرزمین را جستجو کردند ،ولی جاسوسان را نیافتند�23 .آنگاه
جاسوس���ان از کوه پایین �آمدند و از رود اردن عبور کرده ،نزد
یوشع پس���ر نون برگشتند .پس همٔه وقایع س���فر خود را به او
گزارش دادند.
24سپس �آنها گفتند« :اکنون به ما ثابت شد که خداوند همٔه
�آن سرزمین را به ما داده است؛ زیرا تمام مردم �آنجا از ترس ما
به وحشت افتادهاند».

3

عبور قوم اسرائیل از رود اردن

روز بعد ،یوشع و تمام قوم اسرائیل صبح زود از خواب
بیدار شدند؛ اردوگاه اقاقیا را ترک کرده ،به سمت رود
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اردن حرکت کردند و مادامی که منتظر عبور از رود بودند ،در
�آنجا اردو زدند3-2 .بعد از سه روز رهبران قوم در سرتاسر اردوگاه
گشتند و به مردم گفتند« :وقتی کاهنان را دیدید که صندوق پیمان
خداوند را میبرند ،از اردوگاهتان خارج ش���وید و به دنبال �آنها
بروید4 .چون شما راه را نمیدانید� ،آنها شما را راهنمایی میکنند.
ا ّما یادتان باشد که هرگز به صندوق پیمان خداوند نزدیک نشوید
و دست کم یک کیلومتر از �آن فاصله داشته باشید».
5یوشع به مردم گفت« :خود را پاک کنید ،زیرا خداوند فردا
معجزات بزرگی نشان خواهد داد6 ».بعد به کاهنان فرمان داد
که صندوق پیمان خداوند را گرفته ،پیش���اپیش مردم بروند و
�آنها طبق فرمان یوشع عمل کردند.
7خداوند به یوشع فرمود« :امروز تو را نزد قوم اسرائیل سرفراز
میس���ازم تا �آنها بدانند که همانطور كه همراه موسی بودم با
تو نیز هستم8 .به کاهنانی که صندوق پیمان را حمل میکنند
بگو ،وقتی به کنار رود اردن رسیدند ،داخل رود نشوند بلکه
در همانجا بایستند».
9یوشع به مردم گفت« :بیایید و بشنوید که خداوند خدای
شما ،چه فرموده اس���ت10 .به این وسیله خواهید دانست که
خدای زنده در بین شماست و بدون شک کنعانیانِ ،حتّیان،
حویانِ ،فرزیان ،جرشیان ،اموریان و یبوسیان را ،از سر راه شما
دور میکند11 .صندوق پیمان خداوند خدایی که مالک تمام
زمین است ،پیش از شما داخل رود اردن میگردد12 .پس دوازده
خاصی
نفر را به نمایندگی از دوازده طایفٔه اسرائیل برای وظیفٔه ّ
انتخاب کنید13 .همین که پای کاهنان حامل صندوق خداوند
که صاحب تمام زمین است ،به �آب رود اردن برسد� ،آب از
جریان باز میایستد و مانند سد روی هم انباشته میشود».
14مردم از اردوگاه حرکت کردند و کاهنان حامل صندوق پیمان
خداوند پیشاپیش �آنها به راه افتادند16-15 .در �آن وقت سال ،چون
موسم درو بود �آب تا کنارٔه رود بالا �آمده بود .همین که کاهنان پای
خود را در �آب گذاشتند� ،آبی که از طرف بالا جریان داشت ،از
حرکت باز ماند و در مسافت دوری تا شهر �آدم ،در نزدیکی صرتان
جمع شد و �آبی که پایینتر از �آنجا بود تا دریای مرده قطع شد ،به
طوری که قوم توانستند در جایی که مقابل اریحا بود ،از رود عبور
کنند 17 .کاهنان حامل صندوق پیمان خداوند ،در وسط رود اردن
بر روی خشکی ایستادند تا همٔه مردم از رود گذشتند.
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4

دوازده سنگ یادبود

وقتیکه همٔه مردم به سلامتی از رود اردن عبور کردند،
خداوند به یوشع فرمود«2 :دوازده نفر ،یکی از هر طایفه
انتخاب کن 3به �آنها بگو که هرکدام یک سنگ از هما ن جای
خشک رودخانه که کاهنان ایستادهاند ،بردارند و در جایی که
امشب اردو میزنید ،بگذارند».
4پس یوش���ع �آن دوازده نفر نمایندٔه طایفههای اسرائیل را فرا
خوانده5 ،به �آنها گفت« :به رود اردن ،جایی که صندوق پیمان
خداوند خدایتان قرار دارد ،بروید و هر کدام به نمایندگی از هر
طایفٔه اسرائیل ،یک سنگ را بر روی شانٔه خود بیاورید�6 .آن
دوازده سنگ ،کارهای بزرگی را كه خداوند برای �آنها انجام
داده اس���ت ،به یاد می�آورند .و در �آینده چون فرزندان ش���ما
بپرسند که این سنگها برای چیست7 ،شما به �آنها بگویید که
وقتی صندوق پیمان خداوند از رود اردن عبور میکرد ،جریان
�آب قطع شد و به همین س���بب ،این سنگها برای بنیاسرائیل
خاطرهای جاودانه میباشند».
�8آنها دس���تور یوش���ع را بجا �آوردند و همانطور که خداوند
فرموده بود ،به نمایندگی از دوازده طایفٔه اسرائیل دوازده سنگ
از رود اردن �آورده ،در جایی که اردوگاه ایشان بود ،قرار دادند.
9یوشع در وسط رودخانه ،جایی که کاهنان حامل صندوق پیمان
خداوند ایستاده بودند نیز دوازده سنگ بر روی هم قرار داد� .آن
س���نگها تا به حال در همانجا قرار دارند10 .کاهنان در وسط
رودخانه ایس���تادند تا �آنچه را که خداوند به یوشع دستور داده
بود ،انجام شود .همانطور که موسی به یوشع فرموده بود.
قوم با عجل���ه از رودخانه عبور ک���رد11 .بعد از �آنکه همگی
به �آن طرف رودخانه رس���یدند ،کاهنان حامل صندوق پیمان
خداوند ،پیشاپیش مردم به راه افتادند12 .مردان طایفٔه رئوبین،
جاد و نصف طایفٔه منسی برحس���ب دستور موسی ،پیشاپیش
مردم دیگر حرکت کردند13 .در حدود چهل هزار نفر ،همگی
مس���لّح و �آماده برای جنگ از صحرای اریحا گذشتند14 .در
�آن روز خداوند یوشع را در نظر بنیاسرائیل سرافراز نمود و در
تمام طول عمرش همانطور که به موسی احترام میگذاشتند،
به او نیز احترام میگذاشتند.
16-15خداوند به یوشع فرمود« :به کاهنان حامل صندوق پیمان
خداوند بگو که از رود اردن خارج شوند17 ».پس یوشع امر کرد که
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�آنها از رودخانه بیرون بیایند18 .همین که کاهنان از رود اردن خارج
شدند و پای به خشکی گذاشتند� ،آب رودخانه دوباره به حالت
اول خود برگشت و �آب �آن بر تمام کنارههایش جاری شد.
19روزی که مردم اسرائیل از رود اردن عبور کردند ،روز دهم
ماه اول سال بود و �آنها در جلجال ،در سرحد شرقی اریحا ،اردو
زدند20 .یوشع در �آنجا دوازده سنگی را که از رود اردن �آورده
بودند ،بر روی هم نصب کرد�21 .آنگاه به مردم گفت« :در �آینده
وقتی فرزندان شما بپرسند که این سنگها برای چیست؟ 22شما
به �آنها بگویید که این س���نگها به یادبود روزی است که مردم
اسرائیل از میان رود اردن ،از خشکی عبور کردند23 .بگویید
که خداوند خدای ما� ،آب رود اردن را خش���ک کرد و �آن را
نگه داشت تا همگی از رود عبور کردند .درست مانند همان
معجزهای که چهل سال پیش انجام شد ،یعنی وقتیکه خداوند
�آب دریای سرخ را خش���ک کرد تا ما از �آن عبور کنیم24 .تا
تمام مردم روی زمین بدانند که قدرت خداوند عظیم است و
شما نیز همیشه به خداوند خدای خود احترام بگذارید».

5

مراسم ختنه در جلجال

پادشاهان اموریان در غرب رود اردن و همٔه پادشاهان
کنعانیان در سواحل دریای مدیترانه ،شنیدند که خداوند
�آب رود اردن را خش���ک نمود و مردم اس���رائیل همگی از �آن
عبور کردند .بنابراین �آنها از مردم اسرائیل بسیار ترسیدند و دل
و جر�أت خود را از دست دادند.
�2آنگاه خداوند به یوشع فرمود« :از سنگ چخماق چاقو بساز و
تمام مردان اسرائیل را ختنه کن3 ».پس یوشع از سنگ چخماق
چاقو ساخت و مردان اسرائیل را بر ت ّپٔه ُغلفه ختنه کرد5-4 .دلیل
ختنه این بود که هرچند همٔه مردان جنگی اسرائیل ،هنگامی که
سرزمین مصر را ترک کردند ختنه شده بودند ،ا ّما در طی چهل
سال اقامت خود در بیابان مردند و پسرانی که از �آن پس به دنیا
�آمدند ،ختنه نشده بودند6 .قوم اسرائیل برای مدّت چهل سال
سرگردان بودند .در �آن مدّت ،همٔه مردان جنگی که سرزمین
مصر را ترک کردند ،درگذشتند .چون �آنها از خداوند اطاعت
نکردند ،پس خداوند قسم خورد که نگذارد پای یکی از �آنها
هم به �آن سرزمینی که شیر و عس���ل در �آن جاری است و به
مردم اسرائیل وعده فرموده بود ،برسد7 .پس یوشع ،پسران �آن
مردان را که قبلا ً ختنه نشده بودند ،ختنه کرد.
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8وقتی مراسم ختنه به پایان رسید ،تمام قوم در اردوهای خود ماندند
تا زخمشان بهبود یابد9 .خداوند به یوشع فرمود« :امروز من �آن لکٔه
ننگی را که بهخاطر غلام ی در مصر از �آن رنج میبردید ،از شما دور
کردم ».پس �آن محل را که در �آن مراسم ختنه صورت گرفت ،جلجال
یعنی دور کردن نامید که تا به امروز به همین نام یاد میشود.
عید فصح در جلجال

10بنیاسرائیل در دوران اقامت خود در جلجال نزدیک اریحا،
مراسم عید فصح را ،در عصر روز چهاردهم ماه برگزار نمودند.
11روز بعد برای اولین بار از محصولات س���رزمین کنعان یعنی
نان فطیر و حبوبات برشته شدٔه �آن سرزمین را خوردندَ 12 .منّا
دیگر نبارید و بنیاس���رائیل دیگر هرگز از �آن نداشتند ،بلکه از
�آن به بعد از محصولات زمین کنعان خوردند.
رؤیای یوشع

13یوشع در نزدیکیهای شهر اریحا بود که ناگهان مردی که
یک شمشیر برهنه در دست داش���ت ،پیدا شد .یوشع نزد او
رفته پرسید« :تو دوست ما هستی یا دشمن ما؟»
�14آن شخص جواب داد« :هیچکدام ،سپهسالار ارتش خداوند
هستم».
یوش���ع به س���جده افتاد و گفت« :ای �آقا ،به بندٔه خود چه
امر میکنید؟»
15سپهسالار به او گفت« :کفشهایت را از پایت بیرون �آور ،زیرا
جایی که ایستادهای ،مقدّس است ».و یوشع اطاعت کرد.

6

سقوط اریحا

دروازههای ش���هر اریحا را از ترس مردم اسرائیل بسته
بودند ،به طوری که نه کسی میتوانست داخل شود
و نه کسی میتوانست خارج گردد 2 .خداوند به یوشع فرمود:
«من شهر اریحا را با پادشاه و لش���کر نیرومند �آن به دست تو
میدهم3 .ش���ما باید مدّت ش���ش روز ،هر روز به همراه تمام
سپاهیان خود به دور ش���هر بگردید4 .هفت کاهن ،هر کدام
با یک شیپور ،که از ش���اخ قوچ ساخته شده باشد ،پیشاپیش
صندوق پیمان حرکت کنند .روز هفتم شهر را هفت مرتبه دور
بزنید و کاهنان هم شیپور خود را بنوازند5 .همین که صدای
بلند و طولانی شیپور کاهنان را شنیدید ،همٔه مردم با صدای
بلند فریاد کنند� .آن وقت دیوارهای شهر اریحا فرو میریزند و
همٔه سپاهیان باید مستقیماً داخل شهر شوند».
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6پس یوشع پسر نون ،کاهنان را به حضور خود خوانده ،به
�آنها گف���ت« :صندوق پیمان را بردارید و هفت نفر از ش���ما،
هرکدام با یک شیپور پیشاپیش صندوق پیمان حرکت کنید».
7سپس درحالیکه مردان مسلّح پیشاپیش صندوق پیمان خداوند
و کاهنان حرکت میکردند ،به مردم گفت« :شما بروید و به
دور شهر بگردید».
8مردم به دستور یوشع حرکت کردند و هفت کاهن شیپور خود
را بر داشته ،پیشاپیش صندوق پیمان خداوند به صدا در�آوردند.
9مردان مس���لّح در جلوی کاهنان حرکت کردند و بق ّیٔه لشکر
هم ،پشت سر �آنان رفتند10 .یوشع به مردم گفت« :تا وقتیکه
من به ش���ما نگویم ،هیچ صدایی از کسی در نیاید11 ».در �آن
روز ،صندوق پیمان خداوند را یکبار به دور شهر گردانیدند و
بعد برگشتند و شب را در اردوگاه خود به سر بردند.
14-12صبح روز بعد ،باز یوشع برخاست و کاهنان ،صندوق
پیمان خداوند را گرفته ،درحالیکه شیپور خود را مینواختند،
به اتّفاق سربازان برای دفعه دوم شهر را دور زدند .به این ترتیب
برای شش روز همین کار را کردند.
15روز هفتم سپیده َدم برخاسته ،اینبار هفت بار شهر را دور
زدند16 .ا ّما در مرتبٔه هفتم وقتیکه کاهنان ش���یپور خود را به
صدا در�آوردند ،یوشع به مردم گفت« :فریاد کنید! زیرا خداوند
این شهر را به ما داده است17 .ش���هر و همٔه چیزهایی را که
در �آن است ،به عنوان قربانی برای خداوند ،از بین ببرید .ا ّما
به راحاب فاحش���ه و خانوادٔه او که به جاسوسان ما پناه داد،
�آسیبی نرس���انید18 .ش���ما نباید چیزی به غنیمت بگیرید ،زیرا
حرام است؛ بلکه همه چیز باید از بین برده شود ،وگرنه بلای
وحشتناکی بر سر همٔه مردم اسرائیل خواهد �آمد19 .تمام اشیای
ساخته شده از طلا ،نقره ،برنز و یا �آهن ،به عنوان صدقه برای
خداوند ،در خزانه نگه داشته شوند».
20وقتی شیپورها را نواختند ،همٔه مردم فریاد بر�آوردند .همین
که صدای فریادشان بلند شد ،دیوارهای شهر فرو ریختند� .آنگاه
سپاهیان اسرائیل همگی یکراست به داخل شهر رفتند و �آن را
تس���خیر کردند21 .بعد همهچیز را ،زن و مرد ،پیر و جوان،
گاو ،گوسفند و الاغ را با شمشیر از بین بردند.
22بعد یوشع به �آن دو مردی که برای جاسوسی به �آن سرزمین
�آمده بودند ،گفت« :به خانٔه �آن زن فاحشه بروید و به وعدهای
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که دادهاید ،وفا کنید .او را با تمام خانوادهاش بیاورید23 ».پس
�آن دو جوان جاس���وس رفتند و او را با پ���در ،مادر ،برادران و
همٔه خویشاوندانش �آورده به جایی که در بیرون اردوگاه برایشان
ترتیب داده بودند ،منتقل نمودند�24 .آنگاه ش���هر را با هرچه
در �آن بود �آتش زدند ،غیراز �آنچه که از طلا ،نقره ،برنز و �آهن
س���اخته ش���ده بود که �آنها را در خزانٔه خداوند نگه داشتند.
25به این ترتیب ،یوش���ع راحاب فاحشه و بستگانش را که در
خانٔه او بودند ،نجات داد و �آنها تا امروز در اسرائیل ساکنند،
چون او �آن دو جاسوسی را که یوش���ع به اریحا فرستاده بود،
پناه داده بود.
26سپس یوشع مردم را قسم داده گفت:
«لعنت خدا بر کسی باد که بخواهد شهر اریحا را دوباره
�آباد کند ،او به قیمت جان پسر ارشدش بنیاد �آن را
خواهد نهاد.
هر شخصی که بکوشد دروازههای �آن را بسازد ،به
قیمت جان پسر کوچکش تمام خواهد شد».
27خداوند با یوشعبود و نام او در سراسر �آن سرزمین شهرت
یافت.

7

گناه عخان

هرچند خداوند به بنیاسرائیل فرموده بود که نباید از
�آنچه که حرام شده است برای خود به غنیمت بگیرند،
ا ّما بنیاس���رائیل مرتکب گناه ش���دند و از فرمان خدا سرپیچی
کردند ،چون عخان پس���ر کرمی ،نؤه زبدی از خاندان زارح،
که از طایفٔه یهودا بود ،از �آنچه که حرام شده بود ،برای خود
غنیمت گرفت .پس خداوند بر بنیاسرائیل خشمگین شد.
2یوشع چند نفر را از اریحا به شهر عای ،که در شرق بیتئیل
و در نزدیکی بیت �آون بود فرستاد تا اطّلاعاتی درباره �آنجا به
دست �آورند� .آنها پس از �آنکه م�أموریت خود را انجام دادند،
3نزد یوشع برگشته گفتند« :لازم نیست که همگی برای حمله
بروند .چون عای شهر کوچكی است .فقط دو یا سه هزار نفر
برای تسخیر �آن شهر کافی اس���ت4 ».پس در حدود سه هزار
سرباز اسرائیلی رفتند و حمله را شروع کردند .ا ّما اسرائیلیها
شکست خورده ،فرار کردند5 .سربازان عای �آنها را تا به دروازٔه
شباریم تعقیب کرده ،سی و شش نفرش���ان را کشتند و مردم
اسرائیل جر�أت خود را از دست داده ،به وحشت افتادند.
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6یوش���ع و رهبران اسرائیل لباس خود را پاره کرده تا شام در
برابر صندوق پیمان خداوند به خاک افتادند و خاک بر سر خود
ریختند7 .پس یوشع گفت« :ای خداوند ،چرا ما را از رود اردن
عبور دادی و به اینجا �آوردی تا به دست اموریان کشته شویم؟
ای کاش در �آن طرف رود اردن میماندیم8 .خداوندا ،اکنون
چاره چیست؟ مردم اسرائیل از نزد دشمنان فرار کردهاند9 .اگر
کنعانیان و دیگر اقوام این سرزمین از این ماجرا باخبر شوند ،ما
را محاصره کرده ،همه را نیست و نابود میکنند� .آنگاه برای
حفظ �آبروی خود چه خواهی کرد».
10خداوند به یوشع فرمود« :برخیز ،چرا به روی خاک افتادهای؟
11همٔه مردم اس���رائیل گناهکارند .ایش���ان به پیمانی که من با
�آنها بسته بودم ،وفا نکردند .چیزهای حرام را که باید از بین
میبردند ،برای خود برداشتند .دزدی کردند ،دروغ گفتند و
�آن را پنهان نمودند12 .به همین سبب است که مردم اسرائیل
نمیتوانند در برابر دشمن مقاومت کنند ،بلکه فرار میکنند.
چون به لعنت گرفتار شدهاند .اینک اگر �آن چیزهای حرام را
از بین نبرید ،من دیگر با شما نخواهم بود13 .پس برخیز و به
مردم بگو که خود را پاک کنند و برای فردا �آماده شوند و به
ایشان بگو که خداوند خدای اسرائیل ،چنین میفرماید :شما
مردم اسرائیل چیزهای حرام را که باید از بین برده میشدند،
برای خود نگه داشتهاید و تا �آن چیزها را دور نکنید ،نمیتوانید
در برابر دش���من مقاومت نمایی���د14 .فردا صبح همٔه طایفهها
حاضر شوند و طایفهای را که خداوند نشان میدهد ،با تمام
خاندانهای خود پیش بیایند� .آنگاه خاندانی که خداوند نشان
میدهد ،سپس اعضای �آن خاندان جلو بیایند و خداوند کسی
را که این کار را انجام داده است ،معلوم میکند15 .پس �آن
کسیکه مال حرام را برداشته است ،با همٔه داراییاش در �آتش
سوزانیده شود ،چون �آن ش���خص پیمان خداوند را شکسته و
شرم بر بنیاسرائیل �آورده است».
16پس یوش���ع روز بعد ،صبح زود برخاس���ته ،بنیاسرائیل را
طایفه به طایفه جمع کرد و طایفٔه یهودا مسئول شناخته شد.
17سپس هر خاندان یهودا پیش �آمد و قرعه به نام خاندان زارح
در�آمد� .آنگاه هر فامیل پیش �آمد و فامیل زبدی را جدا کردند.
18وقتیکه مردان خانوادٔه زبدی پیش �آمدند ،عخان پسر کرمی
نؤه زبدی از خاندان زارح از طایفٔه یهودا ،گناهکار ش���ناخته
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شد�19 .آنگاه یوشع به عخان گفت« :فرزندم ،خداوند خدای
اسرائیل را تجلیل و تمجید کن و راست بگو که چه کردهای.
چیزی از من پنهان نکن».
 20عخان جواب داد« :به راستی من در برابر خداوند خدای
اسرائیل گناه کردهام و کار بدی که از من سر زده است ،این
اس���ت21 :از بین اموال غنیمت ،یک ردای زیبای بابلی ،صد
تکه نقره و یک شمش طلا ،به وزن پنجاه تکه نقره دیدم و از
روی طمع �آنها را برداشتم و در چادر خود ،در زیر خاک پنهان
کردهام .و نقره زیر همه قرار دارد».
22یوش���ع چند نفر را فرستاد و �آنها به طرف چادر دویدند و
دیدند که به راستی همٔه چیزها را در چادر درحالیکه نقره در زیر
همه قرار داشت ،پنهان کرده بود�23 .آنها را از چادر نزد یوشع
و مردم اسرائیل �آوردند و به حضور خداوند قرار دادند24 .پس
یوشع همراه همٔه مردم اس���رائیل ،عخان پسر زارح را با نقره،
ردا ،میلٔه طلا ،پسران ،دختران ،گاوها ،الاغان ،گوسفندان،
چادر و همٔه داراییاش گرفته در دشت عخور �آوردند25 .یوشع
به عخان گفت« :چرا اینهمه مصیبت را بر س���ر ما �آوردی؟
حالا خداوند ،تو را به مصیبت گرفتار میکند!» �آنگاه همگی
عخان را همراه با فامیلش سنگسار کردند و بعد همه را در �آتش
سوزاندند26 .سپس تودٔه بزرگی از سنگ برروی جنازٔه او برپا
کردند که تا به امروز باقی است .به این ترتیب خشم خداوند
فرو نشست .ازاینرو �آنجا را دشت عخور نامیدند.

8

اشغال و ویرانی شهر عای

خداوند به یوش���ع فرمود« :همٔه جنگجویان را گرفته
بدون ترس و تش���ویش به عای برو .من پادشاه عای،
مردم شهر و سرزمین او را به دست تو دادهام2 .همان رفتاری
که با اریحا و پادشاه �آن کردی ،با عای و پادشاهش نیز بکن،
ا ّما این بار به تو اجازه میدهم که همٔه اموال و چارپایان �آنها را
که به غنیمت میگیری ،برای خودتان نگه دارید .به صورت
ناگهانی و از پشت شهر حمله کنید».
3پس یوشع و تمام لشکریان او �آماده حرکت به طرف عای
شدند .پس یوشع سی هزار سرباز دلیر را انتخاب کرد و هنگام
شب �آنها را به �آنجا فرستاد و گفت«4 :برای شبیخون در یک
طرف شهر پنهان شوید ،ا ّما نه بسیار دور از �آن ،و برای حملٔه
ناگهانی �آماده باشید6-5 .من با یک گروه سرباز به شهر حمله
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میکنم .وقتیکه لشکریان عای ،مانند دفعٔه گذشته به مقابلٔه
ما �آمدند ،ما عقبنش���ینی میکنیم� .آنها تص ّور میکنند که ما
فرار کردهایم ،پس ما را تعقیب خواهند نمود .چون از شهر به
فاصله زیادی دور شدند�7 ،آنگاه شما از کمینگاه خود بیرون
�آمده ،شهر را تص ّرف کنید ،زیرا خداوند خدای شما� ،آن را به
دست شما تسلیم خواهد نمود8 .وقتی شهر را تص ّرف کردید،
طبق فرمان خداوند �آن را �آتش بزنید .این دستور من میباشد».
9پس �آنها هنگام ش���ب به طرف کمینگاه خود حرکت کردند
و در جایی که بین غرب عای و بیتئیل بود ،پنهان ش���دند.
یوشع شب را در اردوگاه خود به سر برد.
10صبح روز بعد ،یوشع برخاست و سربازان خود را �آماده کرد
و با رهبران بنیاسرائیل رهسپار عای شدند�11 .آنها در شمال شهر
در نزدیکی د ّرهای اردو زدند13-12 .در �آن شب یک لشکر پنج
هزار نفری دیگر را فرستاد تا در غرب شهر ،بین عای و بیتئیل
برای کمک به قشون اصلی کمین کنند و خودش شب را در
دش���ت به سر برد14 .وقتی پادش���اه عای لشکر یوشع را دید،
فوراً دست به کار شد و به همراه لشکریان خود برای حمله به
بنیاسرائیل به روبهروی دشت اردن رفت .غافل از اینکه یک
لشکر دیگر بنیاسرائیل در عقب شهر کمین کردهاند15 .یوشع و
مردان جنگی او ،چنان وانمود کردند که از دست �آنها شکست
خورده ،به طرف بیابان فرار میکنند16 .پس به تمام سربازانی
که در شهر بودند ،دس���تور داده شد که به تعقیب بنیاسرائیل
بروند .به این ترتیب �آنها از ش���هر دور شدند17 ،به طوری که
هیچ سربازی در بیتئیل و یا عای باقی نماند و دروازههای شهر
را نیز بازگذاشتند و به تعقیب بنیاسرائیل رفتند.
�18آنگاه خداوند به یوش���ع گفت« :نیزهات را به طرف عای
دراز کن ،زیرا من �آن را به دست تو میدهم ».یوشع چنان کرد.
19همین که دست یوشع بلند ش���د ،لشکر بنیاسرائیل که در
کمینگاه بودند ،فوراً به شهر حمله برده� ،آن را تسخیر کردند و
�آتش زدند20 .چون مردان عای به پشت سر خود نگاه کردند،
دیدند که دود از ش���هر به طرف �آسمان بالا میرود و راه فرار
از هر س���و به روی ایشان بسته شده است ،زیرا مردانی که به
بیابان فرار کرده بودند ،برگش���ته و به �آنهایی که در تعقیبشان
بودند ،حمله کرده بودند21 .وقتی یوشع و همراهانش دود را
دیدند و فهمیدند که س���ربازانی که در کمین بودند ،ش���هر را
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تسخیر کردهاند ،برگشتند و تمام مردان عای را به قتل رساندند.
22مردان اسرائیل که در ش���هر بودند ،بیرون �آمدند و از پشت
سر به کش���تار دشمن ش���روع کردند ،به طوری که هیچکس
نتوانست فرار کند ،و همه کشته شدند23 .ا ّما پادشاه عای را
زنده دستگیر کرده ،به حضور یوشع �آوردند.
24بعد از �آنکه مردان بنیاسرائیل تمام کسانی را که در خارج
شهر بودند کشتند ،به داخل شهر رفتند و کسانی را که زنده
مانده بودند ،با شمش���یر هلاک کردند25 .در همان روز تمام
ساکنان عای که در حدود دوازده هزار زن و مرد بودند ،کشته
شدند26 .زیرا یوشع نیزٔه خود را به طرف عای بالا گرفته بود
و تا زمانی که تمام ساکنان �آن نابود نشده بودند ،پایین نیاورد.
27پس بنیاسرائیل مطابق دستور خداوند به یوشع ،فقط چارپایان
و اموال �آنان را برای خود به غنیمت گرفتند28 .یوشع عای را
�آتش زد و به خاکستر تبدیل نمود و تا امروز به همان حال باقی
است29 .پادشاه عای را به دار �آویختند و جسد او تا شام �آویزان
ماند .هنگام غروب �آفتاب ،یوشع دستور داد ،جسد او را از دار
پایین بیاورند و نزد دروازٔه ورودی شهر بیندازند و بر روی �آن یک
تودٔه بزرگ سنگ انباشتند که هنوز هم دیده میشود.
خواندن تورات در کوه عیبال

30بعد یوشع قربانگاهی برای خداوند خدای اسرائیل بر کوه عیبال
ساخت31 .همانطور که موسی خادم خداوند ،در کتاب تورات به
مردم اسرائیل دستور داده بود ،قربانگاهی از سنگهای نتراشیده ،که
ابزار کارگران به �آنها نخورده بود ساختند و مردم در �آنجا قربانیهای
سوختنی و سلامتی برای خداوند تقدیم کردند32 .یوشع در همانجا
در حضور بنیاسرائیل یک نسخه تورات موسی را بر لوحهای سنگی
نوشت33 .تمام بنیاسرائیل و رهبران ،صاحب منصبان ،داوران و
همچنین غریبانی که در بین �آنها بودند ،به دو دسته تقسیم شده،
مقابل هم ایستادند .نیم ی در پایین کوه جرزیم و نیم دیگر �آنها در
پایین کوه عیبال ایستادند .بین �آن دو دسته ،کاهنان و صندوق پیمان
خداوند قرار داشتند و منتظر بودند که دعای برکت خوانده شود.
این مراسم بر حسب دستوری بود که موسی خادم خداوند ،سالها
پیش داده بود34 .بعد یوشع از روی کتاب تورات ،دعای برکت
و نفرین را برای ایشان خواند35 .تمام احکام ی که موسی نوشته
بود ،از ابتدا تا انتها برای بنیاسرائیل و زنان و اطفال و بیگانگانی
که در میانشان ساکن بودند ،خوانده شد.
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9

حیله اهالی جبعون

وقتی خبر پیروزی بنیاسرائیل به گوش پادشاهان سرزمینهای
اطراف رسید ،اینها پادشاهان سرزمینهای غرب رود اردن
و سواحل دریای مدیترانه تا کوههای لبنان ،یعنی ِحتّیان ،اموریان،
کنعانیان ،فرزیان ،حویان و یبوس���یان بودند�2 .آنها یک لشکر
متّحد تشکیل دادند تا در مقابل یوشع و لشکر او بجنگند.
4-3ا ّما چون اهالی جبعون ش���نیدند که یوشع چه بلایی بر
س���ر اریحا و عای �آورده است ،حیلهای اندیشیدند و چند نفر
را نزد یوشع فرس���تادند�5 .آنها لباسها و کفشهای کهنه و پاره
پوشیده و بر الاغهای خود پالان کهنه و پاره گذاشته و مشکهای
ش���رابی که وصله ش���ده بود و نیز مقداری نان کپک زده بار
کرده بودند�6 .آنها به اردوی یوشع در جلجال �آمدند و به او و
مردم اسرائیل گفتند« :ما از یک سرزمین دور �آمدهایم تا با شما
پیمان صلح ببندیم».
7مردم اس���رائیل به �آنها گفتند« :ما از کجا بدانیم که ش���ما
در همین نزدیکیها زندگی نمیکنید و از راه دور �آمدهاید؟ ما
نمیتوانیم با شما پیمان ببندیم».
�8آنها به یوشع گفتند« :ما شما را خدمت میکنیم».
یوشع از �آنها پرسید« :شما کیستید و از کجا �آمدهاید؟»
�9آنها جواب دادند« :ما از یک سرزمین دوردست �آمدهایم،
زیرا ما دربارٔه خداوند خدای ش���ما شنیدهایم که چه کارهای
حیرت�آوری در س���رزمین مصر انجام داد10 ،بر س���ر دو پادشاه
اموری ،سیهون پادشاه حش���بون و عوج پادشاه باشان که در
عشتاروت زندگی میکردند ،چه بلایی �آورد11 .بنابراین رهبران
و بزرگان سرزمین ما گفتند که توشٔه سفر گرفته به دیدن شما
بیاییم و بگوییم که ما در خدمت شما هستیم .پس بیایید با هم
پیمان دوستی ببندیم12 .وقتیکه از خانههای خود حرکت کردیم،
این نانها را که برای توشه راه خود گرفتیم ،گرم و تازه بودند
و حالا همه خشک و بیات شدهاند13 .این مشکهای شراب،
که اینک کهنه و پاره شدهاند� ،آن وقت نو بودند .و کفشها و
لباسهای ما هم در این سفر طولانی کهنه و پاره شدهاند».
14پس مردم اس���رائیل بدون مشورت با خداوند ،از توشٔه راه
�آنها خوردند15 .و یوش���ع با �آنها پیمان صلح بس���ت و به �آنها
اجازه داد که در �آنجا زندگی کنند .رهبران اس���رائیل نیز قسم
خوردند که به پیمان خود وفادار بمانند.
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16ا ّما سه روز بعد از پیمان بستن ایشان ،معلوم شد که �آنان
در همس���ایگی �آنها زندگی میکنند17 .سربازان اسرائیل برای
تحقیق رفتند و در روز سوم به �آن شهرها که عبارت بودند از:
جبعون ،کفیره ،بئیروت و قریت یعاریم رسیدند18 .ا ّما �آسیبی به
�آنها نرساندند ،زیرا رهبران ایشان به نام خداوند خدای اسرائیل
قس���م خورده بودند .بنابرای���ن �آنها بر رهبران خ���ود ،که با �آن
مردم پیمان صلح بسته بودند ،خشمگین شدند19 .ا ّما رهبران
گفتند« :ما به نام خداوند خدای اس���رائیل ،قسم خوردهایم و
نمیتوانیم به �آنها صدمهای برس���انیم20 .مبادا کاری برخلاف
قس���م ی که خوردهایم بکنیم و به غضب خدا گرفتار ش���ویم.
21بگذارید که زن���ده بمانند .ا ّما �آنان را به خدمت میگماریم
تا �آنها برای ما هیزمشکنی کنند و �آب بیاورند ».این تصمیمی
بود که رهبران گرفتند.
22یوشع مردم جبعون را به حضور خود خواسته پرسید« :چرا
م���ا را فریب دادید و گفتید که از یک س���رزمین دور �آمدهاید،
درحالیکه در همین جا زندگی میکردی���د؟ 23پس اکنون به
لعنت خدا گرفتار شدهاید! و از این به بعد به صورت غلام برای
خانٔه خدای ما کار کنید� .آب بیاورید و هیزم بشکنید».
�24آنها جواب دادند« :چون ما اطیمنان داشتیم که خداوند
خدای شما ،به خادم خود موسی دستور فرموده بود که تمام
این سرزمین را به شما بدهد و شما همٔه ساکنان �آن را از بین
ببرید ،بنابراین ترس���یدیم و برای نجات جان خود این کار را
کردیم25 .اکنون سرنوشت ما به دست شماست .هرچه صلاح
شما باشد در حق ما بکنید26 ».پس یوشع �آنها را از دست مردم
اسرائیل نجات داده نگذاشت که کشته شوند27 .ا ّما یوشع از
همان روز �آنها را م�أمور کرد که برای مردم و قربانگاه خداوند
هیزم بشکنند و �آب بیاورند و تا امروز نیز در جایی که خداوند
برای عبادت انتخابکرد چنین میکنند.

10

آفتاب در جای خود میایستد

2-1چون ادونیصدق ،پادشاه اورشلیم شنید که یوشع،
عای را تص ّرف کرده و �آن را با خاک یکسان ساخته
و پادشاه �آن را به قتل رسانیده ،همانطور که اریحا و پادشاه �آن
را از بین برد و همچنین با مردم جبعون پیمان صلح بسته است
و �آنها با مردم اسرائیل زندگی میکنند ،بیاندازه ترسید .چون
جبعون مانند همٔه پایتختهای دیگر ،شهری مهم و بزرگتر از
390

یوشع 10

عای بود و همچنین مردانی دلاور و جنگجو داشت3 ،بنابراین
ادونیصدق ،پادشاه اورشلیم به هوهام پادشاه حبرون ،فرام پادشاه
یرموت ،یافیع پادشاه لاخیش و دبیر پادشاه عجلون پیام ی به این
شرح فرستاد«4 :بیایید به من کمک کنید تا جبعون را از بین
ببریم ،زیرا �آنها با یوشع و بنیاسرائیل پیمان صلح بستهاند5 ».این
پنج پادشاه اموری ،یعنی پادشاهان اورشلیم ،حبرون ،یرموت،
لاخیش و عجلون ،قوای خود را جمع کرده ،با همٔه سپاهیان
خود به جبعون �آمدند و جنگ شروع شد.
6مردان جبع���ون در اردوگاه جلجال به یوش���ع خبر دادند و
خواهش کرده گفتند« :ما را تنها نگذار .هرچه زودتر خود را
به کمک ما برسان! ما را نجات بده! همٔه پادشاهان اموری که
در کوهستانها زندگی میکنند ،با سپاهیان خود برای حمله
در اینجا جمع شدهاند».
�7آنگاه یوشع با تمام ارتش و س���ربازان دلیر خود از جلجال
به س���وی جبعون حرکت کرد8 .خداوند به یوشع فرمود« :از
دشمن نترس .من پیروزی را نصیب تو کردهام .هیچکدام از �آنها
نمیتوانند در برابر تو مقاومت کنند9 ».پس یوشع و سپاهیان او
تمام شب راه رفتند تا به جبعون رسیدند و یک حملٔه ناگهانی
را بر اموریان ش���روع کردند10 .خداوند �آنها را به دست مردم
اسرائیل شکست داد ،تعداد بیش���ماری از �آنها در جبعون به
قتل رس���یدند و بق ّیٔه ب���ه گردنٔه کوه بیتح���ورون فرار کردند.
بنیاس���رائیل �آنها را تا عزیقه و مقیده تعقیب کرده ،به کشتار
خود ادامه میدادند11 .فراریان وقتی میخواستند از گردنٔه کوه
بیتحورون پایین بروند ،خداوند تگرگهای درشتی را تا عزیقه
بر سرش���ان فرود می�آورد و همه را نابود کرد� .آنانی که در اثر
بارش تگرگ بزرگ کش���ته شدند ،بیشتر از �آنانی بودند که با
شمشیر بنیاسرائیل کشته شدند.
12در همان روزی که مردم اسرائیل اموریان را شکست دادند،
یوشع در اجتماع اسرائیل به درگاه خداوند چنین دعا کرد:
«ای �آفتاب ،در بالای جبعون بایست
و ای مهتاب ،بر دشت ایلون توقّف کن».
13بنابراین تا زمانی که اسرائیل دشمنان خود را نابود نساخت،
�آفتاب در جای خود ایس���تاد و مهت���اب از جای خود حرکت
نکرد .در این باره در کتاب یاشر نوشته شده است که �آفتاب
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در وسط �آسمان در جای خود ایستاد و تمام روز غروب نکرد.
14نه پیش از �آن و نه بعد از �آن ،کس���ی چنان روزی را ندیده
است که خداوند فقط بهخاطر دعای یک انسان چنین کاری
کرد .خداوند برای مردم اسرائیل جنگ نمود.
15بعد یوشع با همٔه سپاهیان خود به اردوگاه در جلجال برگشت.
شکست پنج پادشاه

16در زمان جنگ� ،آن پنج پادشاه فرار کردند و در غار مقیده
پنهان شدند17 .به یوشع خبر رسید که مخفیگاه �آن پنج پادشاه
را پیدا کردهاند و �آنها در غار مقیده هستند18 .یوشع دستور داد
که س���نگهای بزرگی را به دهانه غار بگذارند و چند نفر هم
در �آنجا کشیک بدهند تا �آنها نتوانند از غار خارج شوند19 .به
سربازان دیگر هم دستور داد« :به تعقیب بق ّیٔه دشمنان بروید و
از پشت سر به �آنها حمله کنید و نگذارید که داخل شهر خود
شوند! خداوند خدای شما� ،آنها را به دست شما داده است».
20یوشع و مردان او به کشتار �آنها ادامه دادند و هر پنج لشکر
دشمن را از بین بردند ،ا ّما تعداد کمی جان سالم به در برده،
داخل شهر شدند21 .بعد لشکریان اسرائیل بدون تلفات جانی
به اردوگاه خود برگشتند .و از �آن به بعد کسی جر�أت �آن را
نداشت که حرف بدی دربارٔه اسرائیل بزند.
22سپس یوشع دستور داد که سنگها را از دهانٔه غار بردارند
و �آن پنج پادشاه را به حضور او بیاورند�24-23 .آنها سنگها را
از دهانٔه غار برداش���ته ،پنج پادشاه اورشلیم ،حبرون ،یرموت،
لاخیش و عجلون را بیرون �آوردند و نزد یوشع بردند� .آنگاه یوشع
تمام قوم اس���رائیل را جمع کرد و به فرماندهان نظام ی گفت:
«بیایید و پاهای خود را روی گردن این پادش���اهان بگذارید».
25و اضافه کرد« :نترسید .شجاع و دلیر باشید ،زیرا خداوند
این کار را در حق همٔه دشمنان شما میکند26 ».سپس یوشع،
پادشاهان را کشت و اجساد �آنها را بر پنج درخت �آویخت و
�آنها تا شام بر درخت �آویزان ماندند27 .هنگام شام یوشع دستور
داد که اجساد �آنها را پایین بیاورند و در همان غاری که پنهان
شده بودند ،بیندازند .سپس سنگهای بزرگی را در دهانه غار
قرار دادند که هنوز هم در �آنجا باقی است.
تسخیر سایر شهرهای اموریها

28یوشع در همان روز به شهر مقیده حمله کرده ،پادشاه �آن
را کشت و همٔه مردم �آنجا را به قتل رسانید و هیچکس را زنده
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نگذاشت .همان کاری را که در حق پادشاه اریحا کرده بود،
در حق پادشاه مقیده هم کرد.
29بعد یوش���ع با ارتش خود از مقیده حرکت کرده ،به لبنه
حمله کرد30 .خداوند ،بنیاسرائیل را بر �آن شهر و پادشاهش
پیروز ساخت� .آنها هیچکس را زنده نگذاشتند و بلایی را که بر
سر پادشاه اریحا �آورده بودند ،بر سر این پادشاه هم �آوردند.
31یوشع و لش���کر او ،از لبنه به لاخیش رفته� ،آن را محاصره
کردند32 .خداوند به بنیاسرائیل پیروزی بخشید و یوشع �آنجا را
در روز دوم تسخیر نمود و کاری که در لبنه کرده بود ،در لاخیش
هم کرد و تمام مردم �آنجا را کشت و هیچکس را زنده نگذاشت.
�33آنگاه هورام ،پادشاه جازر به کمک لاخیش �آمد ،ا ّما یوشع او
را با سپاهش مغلوب کرد و یک نفر را هم زنده نگذاشت.
35-34سپس یوشع با ارتش خود از لاخیش به عجلون رفت
و در روز اول �آن را محاصره و تص ّرف کرد و مثل لاخیش همٔه
ساکنان �آن را با شمشیر کشت.
37-36بعد از �آن یوش���ع با قوای خود از عجلون به حبرون
رفت .پس از یک حمله �آن را تس���خیر کرد .س���پس پادشاه،
ش���هرها و همٔه مردم �آنجا را از بین ب���رد و چنانکه در عجلون
کرد در �آنجا هم هیچکس را زنده نگذاشت و همٔه کسانی را
که در �آنجا بودند بکلّی نابود نمود.
39-38بعد یوشع به دبیر حمله کرد و �آن را هم مثل حبرون
تسخیر نمود .پادشاه و شهرهای �آن را از بین برد و همٔه ساکنان
�آنجا را کشت و هیچکس را زنده نگذاشت.
40یوشع مطابق دس���تور خداوند خدای بنیاسرائیل ،تمام �آن
سرزمین را که شامل کوهستان ،منطقٔه جنوبی و دامنههای کوه
بود ،تص ّرف کرد .پادش���اهان و مردمان �آن را از بین برد .همه
را بکلّی نابود کرد و هیچ جانداری را زنده نگذاشت41 .مبارزٔه
یوشع از قادش برنیع شروع شد و تا غزه و تمام سرزمین جوشن
و جبعون رسید42 .همٔه پادشاهان و سرزمینهای ایشان را در یک
زمان تسخیر کرد ،زیرا خداوند اسرائیل ،برای ایشان جنگ میکرد.
43بعد یوشع و ارتش او به اردوگاه خود در جلجال برگشتند.

11

شکست یابین و متّحدانش

3-1وقتی خبر پیروزیهای یوشع به گوش یابین ،پادشاه
حاصور رس���ید ،فوراً پیامهایی برای این پادش���اهان
فرستاد :یوباب پادش���اه مادون ،پادشاهان شمرون و اخشاف،
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پادشاهان کوهستان شمالی ،پادشاهان دشت اردن در جنوب
دریاچٔه جلیل و هامون ،پادشاهان نافوت دور در غرب ،پادشاهان
کنعان در سمت شرق و غرب ،پادشاهان اموریان ،پادشاهان
ِحتّیان ،پادش���اهان فرزیان ،پادشاهان یبوس���یان در کوهستان،
پادش���اهان حوی���ان در دامنٔه کوه حرمون در س���رزمین مصفه.
�5-4آنها همگی قوای خ���ود را جمع کرده ،یک ارتش متّحد
تشکیل دادند که مثل ریگ دریا بیش���مار بود� .آنها با اسبان
میروم اردو زده ،برای
و ا ّرابههای جنگی در کنار چش���مههای ُ
جنگ با اسرائیل �آماده شدند.
6خداوند به یوشع فرمود« :نترس ،زیرا فردا در همین وقت همٔه
�آنها را کشته ،به دست مردم اسرائیل تسلیم میکنم .زردپی پاهای
اسبان ایشان را قطع کنید و ا ّرابههای �آنها را �آتش بزنید7 ».پس
میروم رفت و با یک حملٔه ناگهانی� ،آنها را
یوشع با مردان خود به ُ
شکست داد8 .خداوند �آنها را به دست مردم اسرائیل تسلیم کرد.
و سربازان اسرائیل ،دشمنان را تا به صیدون بزرگ و مسرفوت
مایم در شمال و دشت مصفه در شرق تعقیب کرده کشتند و
یکی از �آنها را هم زنده نگذاش���تند9 .پس یوشع همانطور که
خداوند امر فرموده بود ،با �آنها رفتار نمود ،زردپی پاهای اسبهای
ایشان راقطع کرد و تمام ا ّرابههای ایشان را �آتش زد.
10یوش���ع در راه بازگشت ،حاصور را تص ّرف کرد و پادشاه
�آن را کشت ،زیرا حاصور در �آن زمان نیرومندترین شهر بود.
11همٔه ساکنان �آنجا را با شمش���یر کشت و هیچ جانداری را
زنده نگذاشت و حاصور را نیز به �آتش کشید.
12یوشع تمام این ش���هرها را تسخیر کرد و پادشاهان �آنان را
گرفت و همه را کشت .همانطور که موسی ،خادم خداوند،
دستور داده بود13 .ا ّما یوشع از میان تمام شهرهایی که بر روی
ت ّپهها بنا شده بودند ،فقط حاصور را �آتش زد14 .تمام غنیمت
و گلّه و رمهای را که بنیاسرائیل به دست �آوردند ،برای خود
نگه داشتند ،ا ّما همٔه مردم را با َدم شمشیر کشتند و هیچکس
را زنده نگذاشتند15 .یوشع طبق دستور خداوند به خادم خود
موسی ،و راهنمایی موس���ی رفتار کرد و همٔه اوامر خداوند را
کاملا ً انجام داد.
تصرف کرد
سرزمینی که یوشع ّ

16به این ترتیب یوشع تمام �آن سرزمین را تص ّرف کرد .یعنی
همٔه کوهس���تانها ،منطقٔه جنوبی ،منطقٔه جوش���ن ،دش���تها،
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کوهستانهای اسرائیل و دشت اردن17 .قلمرو اسرائیل از کوه
حالق ،در نزدیکی اَدوم ،تا بعل جاد در دشت لبنان ،در دامنٔه
کوه حرمون وسعت یافت و یوشع پادشاهان �آنها را دستگیر کرد
و به قتل رس���اند18 .این جنگها سالهای زیادی طول کشید.
19تنها شهری که با اسرائیل صلح کرد جبعون بود که حویان
در �آن ساکن بودند .ولی همٔه شهرهای دیگر را تص ّرف کردند
و از بین بردند20 .چون این خواست خدا بود که دلهای �آنها
سخت گردد و به جنگ با اسرائیل برخیزند .در نتیجه همگی
�آنها بدون هیچ تر ّحم ی کشته شدند .چنانکه خداوند به موسی
فرموده بود.
21در این زمان یوش���ع ،عناقیانی را که در منطقٔه کوهستانی
حبرون ،دبیر ،عناب و کوههای یهودا و اسرائیل زندگی میکردند،
کشت و �آنها را با شهرهایشان بکلّی نابود کرد22 .از عناقیان
یک نفر هم در سرزمین اسرائیل زنده نماند ،ا ّما بعضی از �آنها
در غزه ،جت و اشدود باقی ماندند.
23به این ترتیب یوش���ع ،طبق دس���تور خداوند به موس���ی،
تمام �آن س���رزمین را تص ّرف نمود و �آن را به عنوان ملک ّیت به
بنیاسرائیل داد و س���پس �آن را بین تمام طایفههای بنیاسرائیل
تقسیم کرد.
سرانجام در �آن سرزمین �آرام ی برقرار شد.

12

پادشاهانی که موسی شکست داده بود

بنیاسرائیل دو پادشاهی را که در شرق رود اردن
بودند شکست دادند .سرزمینی را که �آنها به تص ّرف
در �آوردند عبارت بود از :دشت ارنون ،تا کوه حرمون با تمام
دشت اردن2 .یکی از �آن دو ،سیهون ،پادشاه اموریان بود که
در حشبون حکومت میکرد .قلمرو حکومت او شامل نیم ی از
سرزمین جلعاد ،یعنی عروعیر در کنار وادی ارنون و از وسط �آن
د ّره تا وادی یبوق ،که سرحد عمونیان بود3 .همچنین دشت
اردن و دریاچٔه جلیل در جنوب بیت یشموت در شرق دریای
مرده تا دامنٔه کوه فسجه.
4دیگری عوج ،پادشاه باشان بود که از بازماندگان رفائیان
بود و در عشتاروت و ادرعی حکومت میکرد5 .قلمرو سلطنت
او از کوه حرمون ،س���لخه و تمام باش���ان تا سرحد جشوریان
و معکیان ،نصف جلعاد تا سرحد سیهون ،پادشاهی حشبون
وسعت داشت.
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6موسی ،خادم خداوند و بنیاسرائیل �آنها را شکست دادند
و موس���ی ،س���رزمین �آنها را به طایفٔه رئوبین و جاد و نیمی از
طایفٔه منسی داد.
پادشاهانی که یوشع شکست داده بود

7پادشاهان دیگری را که یوشع و بنیاسرائیل شکست دادند
در غرب رود اردن بودند .سرزمین �آنها از بعل جاد ،در دشت
لبنان تا کوه حالق در جنوب نزدیک اَدوم وسعت داشت و یوشع
�آن را بین طایفههای بنیاسرائیل تقسیم کرد8 .این قسمت شامل
کوهستان ،کوهپایههای غربی ،دش���ت اردن و دامنههای �آن،
دشتهای ش���رقی و صحرای جنوب نگب میگردید .مردمانی
که در �آن سرزمین زندگی میکردند ِحتّیان ،اموریان ،کنعانیان،
فرزیان ،حویان و یبوس���یان بودند24-9 .پادشاهانی را که قوم
اسرائیل شکست دادند ،عبارت بودند از :پادشاه اریحا ،پادشاه
عای (که نزدیک بیتئیل است) ،پادشاه اورشلیم ،پادشاه حبرون،
پادشاه یرموت ،پادشاه لاخیش ،پادشاه عجلون ،پادشاه جازر،
پادشاه دبیر ،پادشاه جادر ،پادشاه ُحرما ،پادشاه عراد ،پادشاه
لبنه ،پادشاه عدُلام ،پادشاه مقیده ،پادشاه بیتئیل ،پادشاه تفوح،
پادشاه حافر ،پادشاه عفیق ،پادشاه لش���ارون ،پادشاه مادون،
پادشاه حاصور ،پادشاه شمرون مرون ،پادشاه اکشاف ،پادشاه
تعناک ،پادشاه مجدو ،پادشاه قادش ،پادشاه یقنعام در کرمل،
پادشاه دور در نافت دور ،پادشاه اقوام در جلیل و پادشاه ترصه.
در مجموع سی و یک پادشاه بودند.

13

سرزمینهای تسخیر نشده

وقتیکه یوشع پیر و سالخورده شد ،خداوند به او
فرمود« :تو حالا پیر و سالخورده شدهای و هنوز
هم جاهای زیادی برای تص ّرف باقیمانده است2 .که عبارتند
از :تمام سرزمین فلسطینیان ،جشوریان 3عویان از شیحور که در
شرق مصر است تا سرحد عقرون در سمت شمال ،که اکنون
در دست کنعانیان است .پنج حکمران فلسطینی در این پنج
شهر حکومت میکردند :غزه ،اشدود ،اشقلون ،جت و عقرون،
4در جنوب ،تمام س���رزمین کنعانیان ،از میعاره در صیدون تا
افیق و س���رحد اموریان5 ،سرزمین جبلیان ،تمام سرزمین لبنان
در شرق ،از بعل جاد در جنوب کوه حرمون تا گردنه حمات،
7-6ساکنان کوهستان از لبنان تا مصرفوت مایم و مردم صیدون،
همٔه اینها را از سر راه بنیاسرائیل بیرون میرانم .تو باید �آن را
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همانطور که گفتهام بین نُه طایفٔه بنیاس���رائیل و نصف طایفٔه
منسی تقسیم کنی».
سرزمینهای شرقی رود اردن

8نیم دیگر طایفٔه منسی و طایفههای رئوبین و جاد قبلا ً سهم
خود را گرفتهاند که در شرق رود اردن است و موسی ،خادم
خداوند به �آنها داد 9که ح���دود �آن از عروعیر ،در کنار وادی
ارنون ،و از ش���هری که در وسط این وادی است ،تمام بیابان
میدبا تا دیبون وسعت داش���ت�10 .آن قسمت همچنین شامل
تمام شهرهای سیهون ،پادشاه اموریان که در حشبون حکومت
میکرد تا به سرحد عمون بود 11و جلعاد ،سر زمین جشوریان و
معکیان ،سراسر کوه حرمون ،تمام باشان ،تا سلخه هم مربوط
به این ناحیه بود12 .تمام سرزمین عوج ،پادشاه باشان ،که در
اش���تاروت و ادرعی حکومت میکرد .او تنها بازماندٔه رفائیان
بود و موس���ی �آنها را شکس���ت داد و از سرزمینهایشان بیرون
راند13 .ا ّما بنیاسرائیل جشوریان و معکیان را بیرون نکردند،
بلکه این دو قوم هنوز هم تا به امروز در بین بنیاسرائیل زندگی
میکنند.
14موسی به طایفٔه لاوی س���همی از زمین نداد .طبق دستور
خداوند �آنها حق داشتند که سهم خود را از قربانیهای سوختنی
که بر قربانگاه برای خداوند تقدیم میشد ،بگیرند.
سرزمین طایفهۀ رئوبین

15وقتیکه موسی سهم خاندانهای طایفٔه رئوبین را داد16 ،قلمرو
سرزمین �آنها از عروعیر ،در کنار وادی ارنون ،شهر مرکزی وادی
و سراسر دشت مجاور میدبا بود17 .این ناحیه شامل حشبون
و تمام شهرهای �آن در دشت ،دیبون ،باموت بعل ،بیت بعل
معون18 ،یهصه ،قدیموت ،میفاعت19 ،قیریتایم ،سبمه ،سارت
شحر در کوهستان در بالای دش���ت20 ،بیت فغور ،در دامنٔه
فسجه ،بیتیشیموت21 ،سراسر شهرهای دشت ،تمام سرزمین
سیهون پادشاه اموریان که در حشبون حکومت میکرد و موسی
او را با پادش���اهان مدیان ،یعنی اوی ،راقم ،صور و رابع ،که
در �آن سرزمین زندگی میکردند ،شکست داد22 .بنیاسرائیل،
بلعام پسر بعور فالبین را ،همراه با بق ّیٔه �آنها با شمشیر کشت
23و رود اردن سرحد غربی طایفٔه رئوبین بشمار میرفت .این
شهرها و دهات �آن سهم طایفٔه رئوبین بودند که به خاندانهای
�آنها داده شد.
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سرزمین طایفۀ جاد

24موسی س���هم طایفٔه جاد را هم داد25 .که عبارت بود از
یعزیر ،همٔه شهرهای جلعاد ،نیم ی از سرزمین عمونیان تا عروعیر
که در شرق ربه واقع است26 .و از حشبون تا رامت مصفه و
بطونیم ،از محنایم تا سرحد دبیر 27و در دشت اردن شهرهای
بیت هارام ،بیت نمرهُ ،سك ّوت ،صافون و بق ّیٔه سرزمین سیهون،
پادشاه حش���بون .رود اردن سرحد غربی �آن بود که تا دریاچٔه
جلیل ادامه داشت28 .این شهرها و روستاهای �آن سهم طایفٔه
جاد بودند که به خاندانهای �آنها داده شد.
سرزمین نصف طایفۀ منسی

29موسی قس���متی از سرزمین را به نصف طایفٔه منسی داد.
30محدودٔه سرزمین ایشان از محنایم ،تمام باشان ،یعنی سراسر
سرزمین عوج ،پادشاه باشان ،و شهرهای یائیر که تماماً شصت
شهر بود ،وسعت داشت31 .نیم جلعاد ،عشتاروت ،ادرعی و
شهرهای عوج در باشان به نصف خاندان ماخیر پسر منسی،
داده شد.
32این ترتیبی است که موسی سرزمین شرق اریحا و اردن را
هنگامی که در مو�آب بود ،تقسیم کرد33 .ا ّما موسی به طایفٔه
لاوی س���همی از زمین نداد ،بلکه همچنانکه خداوند فرموده
بود ،خود خداوند خدای بنیاسرائیل سهم �آنان بود.

14

تقسیم کنعان به حکم قرعه

زمینهایی را که بنیاس���رائیل در سرزمین کنعان به
دس���ت �آوردند ،العازار کاهن ،یوشع پسر نون و
رهبران قوم بین ایشان تقسیم کردند2 .تقسیمبندی زمین به حکم
قرعه و طبق دستوری که خداوند به موسی داده بود ،بین نُه و
نیم طایفٔه صورت گرفت3 .موسی قبلا ً سهم دو طایفٔه و نیم از
بنیاسرائیل را در شرق رود اردن داده بود .ا ّما به طایفٔه لاوی
سهمی نداد4 .چون نسل یوس���ف ،یعنی منسی و افرایم ،دو
طایفه را تشکیل میدادند ،بنابراین به لاویان سهم ی داده نشد.
به غیراز شهرهایی که در �آنها زندگی میکردند و چراگاههایی
برای رمه و گلّههایش���ان5 .تقسیم زمین همانطور که خداوند
به موسی امر فرموده بود انجام شد.
حبرون به کالیب داده شد

6روزی ع ّدهای از طایفٔه یهودا ،در جلجال نزد یوشع �آمده و یکی
از �آنان ،کالیب پسر یفنه قنزی به او گفت« :بهیاد داری که خداوند
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دربارٔه من و تو در قادش برنیع به بندٔه خود ،موسی چه گفت؟ 7در
�آن وقت من چهل ساله بودم که موسی مرا برای جاسوسی از قادش
برنیع ،به سرزمین کنعان فرستاد .من گزارش درستی برای او �آوردم.
8ا ّما برادرانی که همراه من رفتند مردم را ترساندند .چون من امر
خداوند را از دل و جان بجا �آوردم9 ،موسی در همان روز به من
گفت� :آن قسمت کنعان را که تو در �آن قدم گذاشتی برای همیشه
به تو و به فرزندان تو میبخشم ،زیرا تو امر خداوند خدای مرا از
دل و جان بجا �آوردی10 .اکنون چهل و پنج سال از �آن زمان ،که
بنیاسرائیل در بیابان سفر میکردند ،گذشته و من هشتاد و پنج ساله
شدهام و خداوند هنوز مرا زنده نگه داشته است 11و هنوز مانند زمانی
که موسی مرا به م�أموریت فرستاد ،قوی هستم .نیرو و ق ّوتی را که
در �آن وقت داشتم ،حالا هم دارم .و برای جنگ و سفر �آمادهام.
12بنابراین خواهش میکنم که طبق وعدٔه خداوند ،این کوهستان
را به من بده .تو به یاد داری که عناقیان در شهرهایی که دارای
دیوارهای مستحکم بودند ،زندگی میکنند و اگر خدا بخواهد من
�آنها را طبق گفتٔه خداوند ،از �آنجا بیرون میرانم».
13پس یوش���ع او را برکت داد و حبرون را به کالیب پس���ر
یفنه بخشید14 .به این ترتیب ،حبرون تا به امروز از �آن کالیب
میباشد ،زیرا اوامر خداوند خدای اسرائیل را از صمیم دل بجا
�آورد15 .نام حب���رون قبلا ً قریت ارب���ع بود .اربع یکی از مردان
قهرمان عناقیان بود و �آنجا را به افتخار او قریت اربع نامیدند.
سرانجام در �آن سرزمین صلح برقرار شد.

15

سهم طایفۀ یهودا

زمینی که به خاندانهای طایفٔه یهودا داده شد ،از
طرف جنوب به س���رحد اَدوم ،که دورترین نقطٔه
جنوبی �آن صحرای صین بود ،میرس���ید2 .این سرحد جنوبی
از انتهای دریای مرده شروع شده 3و به جادهای که به طرف
گردنٔه عکربیم میرفت ،ادامه داشت .از �آنجا به بیابان صین و
حصرون ،در جنوب قادش برنیع و بعد از ادار قرقع دور زده،
4تا عصمون ادامه داشته و از �آنجا به سوی مرز مصر میرفت و
به دریای مدیترانه ختم میشد .این حد جنوبی یهودا بود.
5سرحد شرقی �آن ،در امتداد دریای شور و تا دهانٔه رود اردن
میرسید.
سرحد شمالی �آن از خلیج دریای مرده ،که �آب رود اردن در
�آن میریخت شروع شده6 ،از بیت حجله گذشته ،به طرف
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شمال به دشت اردن و س���نگ بوهن میرفت .بوهن نام پسر
رئوبین بود7 .از �آن نقطه از راه دشت عخور به دبیر و از �آنجا
به طرف ش���مال غرب به جلجال ،مقابل گردن���ه اَدومیم و تا
جنوب دشت ادامه داش���ت .و از �آنجا تا به چشمههای عین
شمس و عین روجل میرس���ید8 .سپس از د ّرٔه هنوم تا به کوه
یبوسی یعنی اورشلیم در سمت جنوب و از �آنجا به طرف غرب
از قلّٔه کوه مقابل د ّره هنوم ،در انتهای ش���مالی دش���ت رفائیم
میگذشت 9و از سر کوه به چشمٔه نفتوح و از �آنجا از شهرهای
کوه عفرون دور زده تا بعله یعنی قریت یعاریم امتداد داشت.
10بعد از غرب بعله دور زده ،به اَدوم میرسید .از امتداد کوه
یعاریم یعنی کسالون گذشته ،به بیتشمس سرازیر میشد و به
تمنه میرس���ید11 .از �آنجا به ت ّپهای در شمال عقرون می�آمد و
شکرون را دور زده تا کوه بعله ادامه داشت .از �آنجا به یبنئیل
و بعد به دریای مدیترانه ختم میش���د12 .س���رحد غربی �آن را
ساحل دریای مدیترانه تشکیل میداد.
این بود سرحدّات خاندانهای طایفٔه یهودا.
تصرف حبرون و دبیر توسط کالیب
ّ

(داوران )15-11:1

13همانطور که خداوند به یوشع امر فرموده بود ،یک قسمت
از زمین طایفٔه یهودا را ،به کالیب پسر یفنه داد و �آن عبارت بود
از :حبرون شهری که متعلّق به اربع پدر عناق بود14 .کالیب سه
پسر عناق از خاندان شیش���ی ،اخیمان و تلم ی را از �آنجا بیرون
راند15 .سپس با ساکنان دبیر جنگید .نام دبیر قبلا ً قریت سفر بود.
16کالیب اعلام کرد و گفت« :هرکسی که به قریت سفر حمله
کند و �آن را تص ّرف نماید من دختر خود ،عکسه را به او میدهم».
17عتنئیل ،پسر قناز برادر کالیب� ،آن را تص ّرف کرد و کالیب دختر
خود را به او داد19-18 .وقتیکه عکسه نزد عتنئیل �آمد ،عتنئیل او را
تشویق کرد که از پدرش ،کالیب مزرعهای بخواهد .چون عکسه
از الاغ خود پایین �آمد ،کالیب از او پرس���ید« :چه میخواهی؟»
عکسه گفت« :یک هدیه به من بده ،زیرا زمینی که به من دادی،
خشک و بی�آب است .پس میخواهم که چند چشمٔه �آب به من
بدهی ».پس کالیب چشمههای بالا و پایین را به او داد.
شهرهای یهودا

20س���رزمینی که به خاندانهای طایفٔه یهودا داده شد ،شامل
این قسمتها بود21 :شهرهای طایفٔه یهودا در امتداد سرحدات
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اَدوم ،در س���مت جنوب اینها بودند :قبصئیل ،عیدر ،یاجور،
22قینه ،دیمونه ،عدع���د23 ،قادش ،حاصور ،یتنان24 ،زیف،
طالم ،بعلوت25 ،حاصور حدته ،قریوت حصرون یعنی حاصور،
�26آمام ،شماع ،مولاده27 ،حصرجده ،حشمون ،بیت فالط،
28حصرشوعال ،بئرشبع ،بزیوتیه29 ،بعالهَ ،عیم ،عاصم30 ،التولد،
کسیلُ ،حرما31 ،صقلج ،مدمنه ،سنسنه32 ،لباوت ،سلخیم،
عین و رِمون .تماماً بیست و نه شهر با روستاهای �آنها.
33شهرهایی که در دامنٔه کوه واقع بودند :اشتاول ،صرعه،
اشنه34 ،زانوح ،عین جنیم ،تفوح ،عینام35 ،یرموت ،عدُلام،
سوکوه ،عزیقه36 ،شعرایم ،عدیتایم ،جدیره و جدیرتایم .تماماً
چهارده شهر با روستاهای �آنها.
37همچنین صنان ،حداشاه ،مجدل جاد38 ،دلعان ،مصفه،
یقتئیل39 ،لاخیش ،بصقه ،عجلون40 ،کبون ،لحمان ،کتلیش،
41جدیروت ،بیت داجون ،نعمه ،مقیده .تماماً شانزده شهر با
روستاهای �آنها.
42لبنه ،عاتر ،عاش���ان43 ،یفتاح ،اشنه ،نصیب44 ،قعیله،
اکزیب و مریشه .جمعاً نه شهر با روستاهای �آنها.
45عقرون با شهرها و روستاهای �آن46 ،از عقرون تا دریای
مدیترانه و شهرها و روستاهای اطراف اشدود.
47اشدود ،شهرها و روستاهای �آن ،غزه ،شهرها و روستاهای
�آن تا مرز مصر ،تا دریای مدیترانه و سواحل �آن.
48شهرهای کوهس���تانی شمیر ،یتیر ،سوکوه49 ،دنه ،قریت
سنه (یعنی دبیر)50 ،عناب ،اشتموه ،عانیم51 ،جوشن ،حولون
و جیلوه .جمعاً یازده شهر با روستاهای اطراف �آنها.
52اراب ،دومه ،اشعان53 ،یانوم ،بیت تفوح ،افیقه54 ،حمطه،
حبرون و صیعور .جمعاً نه شهر با روستاهای اطراف �آنها.
55معون ،کرمل ،زیف ،یوت���ه56 ،یزرعیل ،یقدعام ،زانوح،
57قائن ،جبعه و تمنه ،جمعاً ده ش���هر با روس���تاهای اطراف
�آنها.
58حلحول ،بیت صور ،ج���دور59 ،معارات ،بیت عنوت و
التقون .جمعاً شش شهر با روستاهای اطراف �آنها.
60قریت بعل یا قریت یعاریم و ربه ،دو ش���هر با روس���تاهای
اطراف �آنها.
61شهرهای بیایان :دشت اردن ،مد َین ،سکاکه62 ،نبشان ،شهر
نمک و عین جدی .جمعاً شش شهر با روستاهای اطراف �آنها.
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63ا ّما مردم یهودا نتوانستند ،یبوسیان را که در اورشلیم زندگی
میکردند ،بیرون برانند؛ بنابراین یبوسیان تا به امروز ،با مردم
یهودا در اورشلیم هستند.

16

سرزمین طایفۀ افرایم

سهم فرزندان یوس���ف از اردن ،در شرق چشمه
اریحا شروع شده تا به بیابان و کوهستان بیتئیل
میرس���ید 2و از بیتئیل تا لوز و عطاروت که س���رحد ارکیان
است ادامه داشت3 .از �آن نقطه به یفلطیان که به طرف غرب
است تا بیت حورون پایین و تا جا ُزر و ساحل دریای مدیترانه
میرسید.
4پس فرزندان یوسف ،یعنی طایفٔه منسی و افرایم سهم زمین
خود را گرفتند.
5سهم خاندانهای طایفٔه افرایم که سرحد شرقی �آن از عطاروت
ادار شروع میشد و تا قسمت بیتحورون بالا 6و از �آنجا به
دریای مدیترانه میرسید .سرحد شمالی �آن از دریای مدیترانه
به طرف شرق ،یعنی مکمیه و از �آنجا گذشته تا تانه شیلوه و
یانوحه ادامه داشت7 .از یانوحه به طرف جنوب تا عطاروت و
نعره و از �آنجا به رود اردن ختم میشد8 .شروع سرحد غربی
�آن از تفوح تا وادی قانه و پایان �آن در دریای مدیترانه بود9 .به
خاندانهای طایفٔه افرایم بعضی از شهرهای نیمی از طایفٔه منسی
ِ
کنعانیان ساکنِ جازر را بیرون نراندند و
هم داده شد10 .ایشان
�آنها تا به امروز در بین طایفٔه افرایم به س���ر میبرند ولی �آنها را
به کار اجباری وادار کردند.

17

سهم طایفۀ منسی غربی

یک سهم از زمینی که در غرب رود اردن بود ،به
طایفٔه منسی ،پسر اول یوسف داده شد .به ماخیر
پدر جلعاد ،پسر اول منسی که یک قهرمان مبارز بود ،جلعاد
و باشان را در شرق رود اردن دادند2 .زمینی که در غرب رود
اردن بود ،به خاندانهای ابیعزر ،هالک ،اسریئیل ،شکیم ،حافر
و شمیداع که به پسران منسی پسر یوسف بودند ،داده شد.
3صلفحاد پسر حافر پسر جلعاد پسر ماخیر پسر منسی پسری
نداشت ،بلکه دارای چند دختر بود به نامهای ،محله ،نوعه،
حجله ،ملکه و ترصه�4 .آنها نزد العازار کاهن ،یوشع پسر نون
و رهبران بنیاسرائیل �آمدند و گفتند« :خداوند به موسی فرموده
بود که به ما هم زمینی در بین برادران ما داده شود ».پس به
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�آنها نیز مانند برادران ایش���ان سهمی داده شد5 .به این ترتیب
طایفٔه منسی به غیراز جلعاد و باشان ،ده سهم دیگر از زمین را
در شرق رود اردن مالک شدند6 ،چون دختران طایفٔه منسی
ملک ّیت خود را در بین مردان طایفه به دس���ت �آوردند .زمین
جلعاد به سایر بق ّیٔه مردان طایفٔه منسی داده شد.
7وسعت زمین طایفٔه منسی از اشیر تا مکمته ،که در شرق
شکیم است ،میرسید و از �آنجا به طرف جنوب ،تا منطقهای
که مردم عینتفوح زندگی میکردند ،ادامه داشت8 .سرزمین
تفوح متعلّق به طایفٔه منسی بود .ا ّما شهر تفوح واقع در سرحد
منسی ،به طایفٔه افرایم تعلّق داش���ت9 .سرحد منسی تا وادی
قانه میرسید .شهرهای جنوب وادی ،گرچه در سرزمین منسی
واقع بودند ،ولی به طایفٔه افرایم تعلّق داش���تند .سرحد منسی
به طرف ش���مال وادی رفته به دریای مدیترانه ختم میش���د.
10افرایم در جنوب ،منسی در شمال و دریای مدیترانه در سرحد
غربی �آنها واقع بود .اشیر به س���مت شمالغرب و یساکار به
طرف شمالشرق قرار داشت11 .در سرزمین یساکار و اشیر این
ش���هرها با روس���تاهای �آنها متعلّق به طایفٔه منسی بودند :بیت
شان ،یبلعام ،دور ،عین دور ،تعناک و مجدو12 .مردم منسی
نتوانستند ساکنان �آن ش���هرها را بیرون برانند ،پس کنعانیان به
زندگی در �آنجا ادامه دادند13 .حتّی هنگامی که قوم اسرائیل
قویتر هم شدند ،نتوانستند تمام کنعانیان را از �آنجا خارج کنند،
ولی �آنها را به كار اجباری وادار كردند.
اعتراض طایفۀ یوسف

14مردم طایفٔه یوسف به یوشع گفتند« :چرا به ما فقط یک
سهم دادی ،درحالیکه از برکت خداوند ،جمع ّیت ما بسیار
گردیده و قومی بزرگ شدهایم15 ».یوشع به �آنها گفت« :اگر
جمع ّیت شما زیاد است و ناحیه کوهستانی افرایم برایتان کافی
نیست ،به سرزمین فرزیان و رفائیان بروید و جنگل �آنجا را برای
خود صاف کنید».
�16آنها جواب دادند�« :آن کوهستان برای ما کفایت نمیکند.
ولی کنعانیانی که در دشت س���کونت دارند چه در بیتشان
و چه در دشت یزرعیل ،همگی دارای ا ّرابههای جنگی �آهنی
هستند».
�17آنگاه یوش���ع به مردم طایفٔه یوس���ف یعنی افرایم و منسی
گفت« :میدانم که جمع ّیت شما زیاد است و صاحب قدرت
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هستید و باید سهم زیادتری داشته باشید18 .پس کوهستان از
�آن شما باشد .اگرچه �آنجا منطقٔه جنگلی است ،شما میتوانید
جنگل را ص���اف کنید و مالک �آن ش���وید .هرچند ،کنعانیان
ا ّرابههای جنگی �آهنی دارند و قوی هستند ،شما میتوانید �آنها
را از �آنجا بیرون کنید».

18

بقیۀ زمینها
تقسیم ّ

بعد از �آنکه مردم اسرائیل سرزمین را تسخیر کردند،
همه در شیلوه جمع شدند و خیمٔه مقدّس را برپا
کردند2 .هفت طایفٔه اسرائیل هنوز سهم زمین خود را نگرفته
بودند3 .پس یوشع به قوم اس���رائیل گفت« :تا به کی سستی
میکنید و نمیروید تا سرزمینی را که خداوند خدای اجدادتان
به ش���ما داده اس���ت ،تص ّرف کنید؟ 4از هر طایفه سه نفر را
انتخاب نمایید و من �آنها را به سراسر سرزمین میفرستم تا هر
جایی را که میخواهند صاحب ش���وند ،بررسی کنند و نتیجٔه
بررسی خود را بنویسند و برای من بیاورند�5 .آنگاه �آن سرزمین
به هفت سهم تقسیم میشود .یهودا در قسمت جنوبی خود و
طایفٔه یوسف در قسمت شمالی خود میمانند 6و شما زمین را
به هفت قسمت تقس���یم کرده نقشٔه �آن را برایم بیاورید تا من
در حضور خداوند قرعه بیندازم7 .ا ّما طایفٔه لاوی در بین شما
از �آن زمین سهم ی نمیگیرند ،چون سهم �آنها این است که به
عنوان کاهن ،خداوند را خدمت کنند .طایفٔه جاد ،رئوبین و
نصف طایفٔه منسی ،سهم زمین خود را قبلا ً از موسی ،خادم
خداوند گرفتهاند».
8پیش از �آن که نمایندگان طایفهها به م�أموریت خود بروند،
یوشع به �آنها دس���تور داد« :به سراسر �آن سرزمین بروید� .آن را
بررسی کنید و بعد بیایید و به من گزارش کتبی بدهید و من در
حضور خداوند قرعه میاندازم9 ».پس �آنها به تمام قسمتهای
�آن سرزمین رفته و گزارشی نوشتند که چگونه شهرهای �آنجا را
به هفت قسمت تقسیم کردند .بعد با فهرست نامهای شهرها،
به اردوگاه یوشع در شیلوه برگشتند10 .یوشع با مشورت خداوند
برای ایشان در شیلوه قرعه انداخت و در �آنجا سهم هفت طایفٔه
باقیماندٔه بنیاسرائیل تعیین شد.
منطقۀ طایفۀ بنیامین

11قرعٔه اول برای خاندانهای طایفٔه بنیامین بود .ملک ّیت �آنها
بین طایفٔه یهودا و یوسف واقع بود12 .سرحد شمالی �آن ،از رود
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اردن شروع شده ،به شمال اریحا میرسید ،و از �آنجا به طرف
غرب ،تا کوهستان و بیابان بیت �آون ادامه داشت13 .از �آن نقطه
به طرف جنوب به لوز یعنی بیتئیل و سپس به عطاروت ادار
به طرف کوهی در جنوب بیت حورون پایین میرفت14 .بعد به
سوی مغرب دور زده ،از پهلوی کوهی که در بیت حورون است
میگذشت و به طرف جنوب به قریت بعل که قریت یعاریم هم
نامیده میشود و متعلّق به طایفٔه یهودا بود خاتمه مییافت .این
بود سرحد غربی �آن15 .سرحد جنوبی �آن از کنار قریت یعاریم
شروع شده ،به چشمههای نفتوح16 ،و از �آنجا به دامنٔه کوهی
که مشرف بر د ّرٔه هنوم در انتهای شمال دشت رفائیم واقع بود،
میرفت .بعد از د ّرٔه هنوم گذشته ،به طرف جنوب ،جایی که
یبوسیان زندگی میکردند رسیده ،از �آنجا به طرف عین روجل
میرفت 17 .بعد به طرف شمال پیچیده ،به عین شمس و سپس
تا جلیلوت ،مقابل گردنه اَ ّدمیم میرسید .از �آنجا به طرف پایین به
سنگ بوهن ،پسر رئوبین 18و باز از شمال دشت اردن گذشته ،به
عربٔه پایین میرفت19 .از �آنجا هم گذشته ،به طرف شمال بیت
حجله میرفت و در خلیج دریای شور ختم میشد .این سرحد
جنوبی �آن بود20 .رود اردن سرحد شرقی �آن را تشکیل میداد.
این سرحدات سهم خاندان طایفٔه بنیامین بود.
21این شهرها متعلّق به خاندانهای طایفٔه بنیامین بودند :اریحا،
بیتحجله ،عمیق قصیص22 ،بیت عربه ،صمارایم ،بیتایل،
َّ 23عویم ،فاره ،عفروت24 ،کفرعمونی ،عفنی و جابع ،جمعاً
دوازده شهر و روستاهای اطراف �آنها25 .جلعون ،رامه ،بئیروت،
26مصفه ،کفیره ،موصه27 ،راقم ،یرفئیل ،تراله28 ،صیله� ،آلف،
یبوس اعنی اورشلیم ،جبعه و قریت یعاریم .جمعاً چهارده شهر با
روستاهای اطراف �آنها .این بود سهم خاندان طایفٔه بنیامین.

19

سرزمین طایفۀ شمعون

قرعه دوم ب���رای خاندانه���ای طایفٔه ش���معون بود.
سرزمین ایش���ان تا س���رزمین یهودا میرس���ید2 .و
شامل این شهرها بود :بئرشبع ،شبع ،مولادا3 ،حصرشوعال،
بالح ،عاصم4 ،التولد ،بتولُ ،حرما5 ،صقلغ ،بیت مرکبوت،
حصرسوسه6 ،بیت لباعوت و شاروحن .جمعاً سیزده شهر با
روستاهای اطراف �آنها.
7عین ،رِمون ،عاتر و عاشان ،جمعاً چهار شهر با روستاهای
اطراف �آنها8 .این روس���تاها با تمام شهرهای اطراف که �آن تا
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بعلت بئیر یا رامه ،در جنوب ادامه داش���ت ،به خاندان طایفٔه
شمعون تعلّق گرفت9 .چون وسعت سرزمین طایفٔه یهودا بیش
از نیاز �آنان بود ،بنابراین قس���متی از �آن به طایفٔه شمعون داده
شد.
سرزمین طایفۀ زبولون

10قرعه س���وم به ن���ام خاندان طایفٔه زبولون در�آمد .وس���عت
سرزمین �آنها تا به سارید میرسید11 .از �آنجا به طرف غرب به
مرعله و دباش���ه و تا وادی مشرق از یقنعام ادامه داشت12 .از
سارید به طرف مشرق به سرحد کسلوت تابور و بعد به دابره
و تا یافیع میرس���ید13 .از �آنجا به طرف مشرق تا جت حافر
و عتقاصین و بع���د از راه نیعه به طرف رِمون میرفت14 .از
طرف شمال به حناتون دور زده به د ّرٔه یفتحئیل ختم میشد.
15این سرزمین شامل شهرهای قطه ،نهلال ،شمرون ،یداله و
بیتلحم که با روس���تاهای اطراف �آنها16 ،جمعاً دوازده شهر
بودند .این شهرها و روس���تاهای �آن سهم طایفٔه زبولون بودند
که به خاندانهای �آنها داده شد.
سرزمین طایفۀ یساکار

17قرعه چهارم به نام خاندانهای طایفٔه یساکار در�آمد18 .سرزمین
�آنها شامل شهرهای یزرعیل ،کسلوت ،شونم19 ،حفارایم ،شیئون،
اناحره20 ،ربیت ،قشیون� ،آبص21 ،رمه ،عین جنیم ،عین حده
و بیت فصیص بود22 .سرحد این سرزمین با تابور ،شحصیمه
و بیت شمس هم تماس داشت و تا رود اردن میرسید23 .این
بود زمین خاندانهای طایفٔه یس���اکار .جمعاً ش���انزده ش���هر با
روستاهای اطراف �آنها.
سرزمین طایفۀ اشیر

24قرعه پنجم به نام خاندانهای طایفٔه اشیر در�آمد25 .سرزمین
ایشان شامل حلقه ،حلی ،باطن ،اکشاف26 ،الملك ،عمعاد
و مشال بود .و س���رحد غربی �آن با کرمل و شحور لبنه تماس
داشت27 .بعد این سرحد به طرف شرق دور زده به بیت داجون
و از �آنجا به زبولون و د ّرٔه یفتحئیل در ش���مال رسیده ،بعد به
طرف بیت عامق و نعیئیل و سپس به طرف شمال به کابول،
28حبرون ،رح���وب ،حمون ،قانه و تا به صیدون بزرگ ادامه
داشت29 .از �آنجا به س���رحد رامه پیچیده ،به شهر مستحکم
صور میرسید .از �آن نقطه تا حوصه ادامه پیدا کرده ،انتهای �آن
دریای مدیترانه بود .این منطقه شامل محلب ،اکزیب30 ،عمه،
406

یوشع 19

عفیق و رحوب بود .جمعاً بیست و دو شهر با روستاهای اطراف
�آنها31 .این ش���هرها با دهاتشان مربوط به ملک ّیت خاندانهای
طایفٔه اشیر بودند.
سرزمین طایفۀ نفتالی

32قرعه ششم به نام خاندانهای طایفٔه نفتالی در�آمد33 .سرحد
زمین �آنها از حالف در بلوطی که در صنعیم است شروع شده
به ادامی ناقب و یبنئیل و تا لقوم ادامه داشت و انتهای �آن رود
اردن بود34 .از �آنجا به طرف غرب پیچیده به �آزنوت تابور و بعد
به حقوق میرسید .و با زبولون در جنوب ،با اشیر در مغرب و
با رود اردن در مشرق تماس داشت35 .شهرهای مستحکم �آن
صدیم ،صیر ،حمت ،رقت ،کنارت36 ،ادا َمه ،رامه ،حاصور،
37قادش ،اذرعی ،عین حاصور38 ،یرون ،مجدلئیل ،حوریم،
بیت عناه و بیت شمس بودند .جمعاً نوزده شهر با روستاهای
اطراف �آنها39 .این بود زمین خاندانهای طایفٔه نفتالی با شهرها
و روستاهای �آنها.
سرزمین طایفۀ دان

40قرعه هفتم به نام خاندانهای طایفٔه دان در�آمد41 .سرزمین
ایشان شامل شهرهای صرعه ،اشتئول ،عیرشمس42 ،شعلبین،
ایالون ،یتله43 ،ایلون ،تمنه ،عقرون44 ،التقیه ،جبتون ،بعله،
45یهود ،بنیبرق ،ج���ت رِمون46 ،میاه یرقون ،رقون و منطقٔه
اطراف یافا بود47 .وقتی طایفٔه دان سرزمین خود را از دست
دادند ،به لشم حمله نموده� ،آن را تص ّرف کردند .مردم �آنجا را
با َدم شمشیر کشتند و در �آنجا سکونت اختیار کرده و نام �آن
شهر را از لشم به دان ،که اسم جدشان بود ،تبدیل نمودند.
48این ش���هرها و روس���تاهای اطراف �آنها متعلّق به خاندانهای
طایفٔه دان بودند.
سهم یوشع

49هنگام ی که مردم اس���رائیل تقس���یم س���رزمینها را به پایان
رساندند ،ایش���ان در میان خود ،به یوشع پسر نون نیز سهمی
دادند50 .طبق دس���تور خداوند و انتخاب خودش ،شهر تمنه
سارح را که در کوهستان افرایم بود برای او تعیین کردند .یوشع
�آن را دوباره �آباد کرد و در �آنجا سکونت اختیار نمود.
51به این ترتیب العازار کاهن ،یوش���ع پس���ر ن���ون و رهبران
طایفههای اسرائیل� ،آن سرزمین را در حضور خداوند ،در مقابل
دروازٔه خیمٔه مقدّس در شیلوه تقسیم کردند.
407

یوشع  20و21 

20

شهرهای پناهگاه

بعد خداوند به یوشع فرمود«2 :به قوم اسرائیل بگو،
طبق دستوری که به موسی داده بودم ،شهرهایی را
به عنوان پناهگاه انتخاب کنید3 ،تا اگر کسی ناخواسته مرتکب
قتل شود ،به یکی از �آن ش���هرها پناه ببرد و دست وابستگان
شخص مقتول به او نرسد4 .شخص قاتل باید ،به یکی از �آن
شهرها فرار کند و در جلو دروازٔه ورودی شهر بایستد و ماجرای
خود را برای رهبران �آن ش���هر بیان کند� .آنه���ا او را به داخل
شهر ببرند و جایی برایش ته ّیه کنند و او نزد �آنها بماند5 .اگر
خانوادٔه شخص مقتول برای انتقام بیایند ،قاتل را به دست �آنها
نسپارند؛ زیرا او به طور تصادفی مرتکب قتل شده و با مقتول
سابقٔه دشمنی نداش���ته است6 .او تا زمان محاکمه در حضور
مردم و تا زمان فوت کاهن اعظم وقت ،در �آنجا بماند .بعد از
�آن ،ش���خص قاتل میتواند به خانٔه خود و به شهری که از �آن
فرار کرده است ،بازگردد».
7بنابراین شهر قادش در جلیل ،در کوهستان نفتالی ،شکیم
در کوهستان افرایم و حبرون در کوهستان یهودا برای این منظور
تعیین گردیدند8 .همچنین طبق دستور خداوند سه شهر دیگر
را در �آن طرف رود اردن ،در ش���رق اریحا انتخاب کردند که
عبارت بود از باصر ،در بیابان طایفٔه رئوبین ،رامون در جلعاد
در سرزمین جاد و جولان در باشان در محدوده طایفٔه منسی.
9اینها شهرهای پناهگاه بودند برای مردم اسرائیل و بیگانگانی
که با �آنها زندگی میکردند .هرگاه کسی ناخواسته مرتکب قتل
میشد ،به �آنجا پناه میبرد تا به دست وابستگان شخص مقتول
کشته نشود و در �آنجا تا روز محاکمٔه خود باقی میماند.

21

شهرهایی که به الویان داده شد

رهبران فامیل لاویان ،نزد العازار کاهن ،یوشع پسر
نون و بزرگان طایفههای بنیاسرائیل به شیلوه ،در
سرزمین کنعان �آمده ،گفتند«2 :طبق دستور خداوند به موسی،
باید شهرهایی برای زندگی ما و چراگاههایی هم برای گلّههای
ما ،به ما داده ش���ود3 ».بنابراین مطابق فرمان خداوند ،مردم
اسرائیل شهرهایی را با چراگاههای �آنها برای لاویان و گلّههای
ایشان تعیین کردند.
4خاندان قهاتیان اولین خانواده از طایفٔه لاوی بودند که قرعه
به نام ایشان در�آمد .برای این خانوادهها که از فرزندان هارون
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بودند سیزده شهر در س���رزمین یهودا ،شمعون و بنیامین تعیین
کردند5 .به بق ّیٔه خاندان قهاتیان ،ده شهر در طایفٔه افرایم ،دان
و نصف طایفٔه منسی داده شد.
6برای خاندان جرشونیان سیزده شهر در طایفههای یساکار،
اشیر ،نفتالی و نصف طایفٔه منسی در باشان تعیین کردند.
7به خانوادٔه خاندان مراری دوازده شهر در طایفههای رئوبین،
جاد و زبولون داده شد.
8این شهرها و چراگاهها را مردم اسرائیل ،طبق فرمان خداوند
به موسی ،به حکم قرعه به لاویان دادند.
9اینها شهرهایی هستند در طایفههای یهودا و شمعون که به
فرزندان هارون که قهاتیان بودند ،دادند�10 .آنها نخستین کسانی
از طایفٔه لاوی بودند که قرعه به نام ایشان در�آمد11 .این شهرها
را برای ایشان تعیین نمودند :قریت اربع (اربع پدر عناق بود) که
اکنون �آن را حبرون میگویند و در کوهستان یهودا واقع است
با چراگاههای اطراف �آن12 .ا ّما مزرعه و روستاهای اطراف �آن
قبلا ً به کالیب پسر یفنه داده شده بود.
13علاوه ب���ر حبرون که یکی از ش���هرهای پناهگاه بود ،این
شهرها را نیز با چراگاههای اطراف �آنها به فرزندان هارون کاهن
دادند14 :لبنه ،یتیر ،اشتموع15 ،حولون16 ،دبیر ،عین ،یطه و
بیت شمس جمعاً نه شهر از دو طایفٔه یهودا و شمعون17 .از
طایفٔه بنیامین :جبعون ،جبعه18 ،عناتوت و علمون19 .شهرهایی
که به فرزندان هارون کاهن دادند ،سیزده شهر با چراگاههای
اطراف �آنها بودند.
20به بق ّی���ٔه خان���وادٔه لاویان از خاندان قهات این ش���هرها را
با چراگاههای اطراف �آنها ،از طایفٔه افرایم دادند21 :ش���کیم
شهر پناهگاه قاتلین در کوهس���تان افرایم ،جازر22 ،قبصایم و
بیت حورون جمعاً چهار شهر23 .از طایفٔه دان چهار شهر با
چراگاههای اطراف �آنها :التقیه ،جبتون24 ،ایلون و جت رِمون.
25از نصف طایفٔه منسی غربی :تعنک ،جت رِمون جمعاً دو
شهر با چراگاههای اطراف �آنها26 .به این ترتیب خاندان قهاتیان
ده شهر با چراگاههای �آنها دریافت کردند.
27یک خانوادٔه دیگر لاوی ،یعنی خاندان جرشونیان ،این دو
ش���هر را با چراگاههای اطراف �آنها در نصف طایفٔه منسی در
باشان به دست �آوردند :شهر جولان شهر پناهگاه در باشان و
شهر بعشتره28 .از طایفٔه یساکار :قشیون ،دابره29 ،یرموت و
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عین جنیم جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف �آنها30 .از
طایفٔه اشیر :میشال ،عبدون31 ،حلقات و رحوب جمعاً چهار
ش���هر با چراگاههای اطراف �آنه���ا32 .از طایفٔه نفتالی :قادش
ش���هر پناهگاه در جلیل ،حموت دور و قرتان جمعاً س���ه شهر
با چراگاههای اطراف �آنها33 .س���پس به خانوادههای خاندان
جرشونیان سیزده شهر با چراگاههای اطراف �آنها داده شد.
34به بق ّیٔه لاویان یعنی خاندان مراری چراگاههای اطراف �آنها
در طایفٔه زبولون داده شد که عبارت بودند از :یقنعام ،قرته،
35دمنه و نحلال جمعاً چهار شهر با چراگاههای اطراف �آنها.
36از طایفٔه رئوبین :باصر ،یهصه37 ،قدیموت و میفعه جمعاً
چهار شهر با چراگاههای اطراف �آنها38 .از طایفٔه جاد :راموت
شهر پناهگاه در جلعاد ،محنایم39 ،حشبون و یعزیر جمعاً چهار
ش���هر با چراگاههای اطراف �آنها�40 .آن دوازده ش���هر را برای
خاندان مراری ،که بق ّیٔه طایفٔه لاوی بودند ،تعیین کردند.
42-41به این ترتیب برای طایفٔه لاوی جمعاً چهل و هشت
ش���هر را با چراگاههای اطراف �آنها در بین طایفههای اسرائیل
تعیین کردند.
43قوم اسرائیل سر انجام همٔه �آن سرزمین را ،همانطور که
خداوند وعده داده بود که به ملک ّیت ایشان میدهد ،به دست
�آوردند و در �آنجا زندگی را شروع کردند44 .خداوند همانگونه
که وعده فرموده بود ،در هر گوش���ه �آن سرزمین �آرامش برقرار
کرد .هیچیک از دش���منان ایشان نمیتوانس���ت در مقابل �آنها
مقاومت کند ،زیرا خداوند ،بنیاسرائیل را بر تمام دشمنان پیروز
میساخت45 .خداوند به تمام وعدههایی که به مردم اسرائیل
داده بود ،وفا کرد.

22

بازگشت طایفههای شرقی

2-1سپس یوشع مردم طایفٔه رئوبین ،جاد و نصف
طایفٔه منسی را جمع کرده به �آنها گفت« :شما از
همٔه احکام موسی ،خادم خداوند اطاعت کردید و تمام اوامر
او را بجا �آوردید3 .هیچوقت برادران و خواهران اسرائیلی خود
را ترک نکردید ،بلکه با اخلاص کامل از دستورات خداوند
پی���روی نمودهای���د4 .اینک که خداوند طبق وع���دٔه خود ،به
برادران شما صلح و �آرامش بخشیده است ،پس به خانههای
خود در س���رزمینی که در �آن طرف رود اردن است و موسی،
خادم خداوند به شما داد ،بازگردید5 .مراقب باشید که همٔه
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احکامی را که موسی ،خادم خداوند به شما داده است ،بجا
�آورید .خداوند خدای خود را دوست داشته باشید ،رضای او
را بخواهید و از اوامر او اطاعت کنید .به او وفادار باش���ید و
از جان و دل او را خدمت نمایید6 ».بعد یوشع �آنها را برکت
داده به خانههایشان فرستاد.
7موسی به نصف طایفٔه منسی زمینی را در باشان داده بود.
یوشع به نصف دیگر �آن طایفه زمینی در بین سایر اقوام اسرائیل
در غرب رود اردن داد .پیش از �آن که مردم به خانههای خود
بروند ،یوش���ع همه را برکت داد8 .او ب���ه �آنها گفت« :حالا
ش���ما با دارایی و مال فراوان ،گلّه و رمه ،نق���ره ،طلا ،برنز،
�آهن و لباس زیاد به خانههای خود برمیگردید .شما باید همٔه
چیزهایی را که از دش���منان به غنیمت گرفتهاید ،با برادرانتان
تقسیم کنید».
9پس طایفههای رئوبین ،جاد و نصف طایفٔه منسی از مردم
اسرائیل در شیلوه که در س���رزمین کنعان بود جدا شدند و به
خانههای خود در جلعاد ،که طبق دستور خداوند به موسی،
�آن را به دست �آورده بودند ،برگشتند.
قربانگاهی در شرق رود اردن

10وقتیکه طایفههای رئوبین و جاد و نصف طایفٔه منسی به
حوالی رود اردن ،در سرحد کنعان �آمدند ،یک قربانگاه بزرگ
و قابل تو ّجه ساختند11 .چون سایر مردم اسرائیل این را شنیدند،
گفتند« :مردم رئوبین و جاد و منس���ی یک قربانگاه در سرحد
کنعان ،در حوالی رود اردن ،یعنی در قسمتی که متعلّق به ما
میباشد ،ساختهاند12 ».وقتیکه مردم اسرائیل این را شنیدند،
همگی در شیلوه جمع شدند تا با �آنها جنگ کنند.
�14-13آنگاه مردم اسرائیل ،فینحاس پسر العازار کاهن را ،با ده
نفر نماینده ،یعنی از هر طایفٔه ،یک سرکرده نزد مردم رئوبین،
جاد و نصف طایفٔه منسی فرستادند�16-15 .آنها به جلعاد �آمدند
و به نمایندگی از طرف جماعت خداوند به �آنها گفتند« :این
چه فتنهای است که شما در مقابل خدای اسرائیل کردید؟ شما
با ساختن �آن قربانگاه ،از امر خداوند سرپیچی نمودید .بنابراین
شما دیگر پیرو او نیس���تید�18-17 .آیا گناهی که در فغور از ما
س���ر زد کم بود؟ بهخاطر همان گناه بود که �آن بلا بر سر قوم
خدا �آمد که تا به ح���ال از �آن رنج میبریم� .آیا نمیخواهید از
اوامر خداوند پیروی کنید؟ اگر امروز فرمان خدا را بجا نیاورید،
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خداوند فردا همٔه مردم اسرائیل را به غضب خود گرفتار میکند.
19اگر سرزمین شما مکان ناپاک برای عبادت است ،پس بیایید
به سرزمین خداوند ،در جایی که خیمه اوست ،جایی را برای
خود انتخاب کنید .با ساختن قربانگاهی دیگر برضد خداوند
و برضد ما قیام نکنید�20 .آیا به یاد دارید که عخان پسر زارح
نخواست طوری که خداوند امر فرموده بود ،چیزهای حرام را
از بین ببرد .تنها عخان بهخاطر گناه خود هلاک نشد ،بلکه
تمام قوم اسرائیل به غضب خداوند گرفتار شدند».
21مردم رئوبین ،جاد و نصف طایفٔه منسی به رؤسای طایفههای
بنیاسرائیل جواب دادند«22 :خدای قادر مطلق و خداوند متعال
میداند که چ���را ما این کار را کردیم و میخواهیم ش���ما هم
بدانید که اگر این کار ما نافرمان���ی از خداوند و یا نقصی در
ایمان ما باشد ،شما حق دارید ما را زنده نگذارید23 .یا اگر
ای���ن قربانگاهی را که برای قربانی س���وختنی و �آردی و قربانی
سلامتی ساختهایم ،بیاطاعتی از فرمان خداوند باشد ،خداوند
خودش از ما انتقام بگیرد24 .ا ّما اینطور نیست .این کار ما به
این سبب بود که میترسیدیم در �آینده ،فرزندان شما به فرزندان
ما بگویند :شما حق ندارید که خدای اسرائیل را بپرستید 25زیرا
خداوند رود اردن را بین ما و ش���ما یعنی طایفههای رئوبین و
جاد س���رحد قرار داده است و شما هیچ س���همی در خداوند
ندارید .بنابراین فرزندان ش���ما ممکن اس���ت فرزندان ما را از
پرس���تش خداوند باز دارند26 .به همین دلیل ،گفتیم بیایید تا
قربانگاهی بسازیم ،نه برای سوزانیدن ُبخور و یا قربانی27 ،بلکه
برای شهادتی بین مردم ما و مردم شما و همچنین نسل �آینده،
تا بدانند که ما واقعاً خداوند را با هدایای سوختنی و قربانیها
و قربانیهای سلامتی پرستش میکنیم و اگر در �آینده فرزندان
شما به فرزندان ما بگویند' :شما در خداوند سهم ی ندارید'،
28فرزندان ما جواب بدهند' :به قربانگاهی که اجداد ما شبیه
قربانگاه خداوند ساختهاند نگاه کنید .این قربانگاه برای هدایای
سوختنی و قربانی نبود ،بلکه تا ش���هادتی باشد ،بین مردم ما
و مردم شما29 '.ما هرگز از خداوند نافرمانی نمیکنیم و ا ّدعا
نداریم که با ساختن یک قربانگاه برای خود و تقدیم قربانیهای
سوختنی و صدقههای �آردی ،فرمان خداوند را بجا می�آوریم.
ما میدانیم که یگانه قربانگاه ،همان قربانگاه خداوند است که
در مقابل خیمٔه مقدّس قرار دارد».
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30وقتی فینحاس کاهن و بزرگان قوم و رؤس���ای طایفههای
اسرائیل که با او بودند سخنان مردم رئوبین و جاد و منسی را
شنیدند ،همگی قانع شدند31 .فینحاس پسر العازار کاهن به مردم
رئوبین و جاد و منسی گفت« :حال به یقین میدانم که خداوند
در بین ما حضور دارد و شما از او نافرمانی نکردهاید ،بلکه قوم
ما و تمام بنیاسرائیل را از مجازات نجات دادهاید».
32بعد فینحاس پسر العازر کاهن و رهبران قوم از مردم رئوبین،
جاد و منسی در جلعاد خداحافظی کرده نزد قوم اسرائیل برگشتند
و همه چیز را به �آنها گزارش دادند33 .این خبر مردم اسرائیل را
شادمان ساخت و همگی خدا را شکر کردند و دیگر سخنی
از جن���گ با طایفههای رئوبین و جاد و منس���ی و ویران کردن
سرزمین �آنها نزدند.
34مردم رئوبین و جاد� ،آن قربانگاه را «شاهد» نامیدند ،زیرا
گفتند« :این قربانگاه شاهد است که خداوند ،خداست».

23

وصیت یوشع
ّ

پس از گذشت سالهای طولانی ،سرانجام خداوند
بنیاسرائیل را از دشمنان گرداگرد ایشان رهایی
بخشید و �آنان به �آرام ی رس���یدند .یوشع پیر و سالخورده شده
بود2 .او تمام قوم اسرائیل را با رهبران ،رؤسا ،داوران و معتمدان
�آنها جمع کرده به �آنها گفت« :من اکنون پیر ش���دهام3 .شما
�آنچه را که خداوند خدای ش���ما ،بهخاطر شما با سایر قومها
کرد ،دیدید .خداوند خدای شما ،برای شما جنگ کرد4 .من
س���رزمین اقوامی را که باقی ماندهاند و همچنین �آنهایی را که
قبلا ً مغلوب نمودهام ،از رود اردن در ش���رق تا دریای مدیترانه
در غرب ،بین شما تقسیم کردم5 .خداوند خدای شما ،همٔه
�آن مردم را از س���ر راه شما و از س���رزمینی که در �آن سکونت
دارند ،بیرون میکند تا همانطور که به شما وعده داده بود،
سرزمین �آنها را تص ّرف نمایید6 .پس کوشش کنید �آنچه را که
در کتاب تورات موسی نوشته شده ،انجام دهید و از هیچیک
از دستورات �آن س���رپیچی نکنید7 .احتیاط کنید با مردمی که
در بین ش���ما باقی ماندهاند ،معاشرت نداشته باشید .حتّی نام
خدایان �آنها را هم ،به زبان نیاورید .به نام خدایان ایشان قسم
نخورید و �آنها را خدمت یا پرس���تش نکنید8 .بلکه همانطور
که تا به حال رفتار نمودهاید ،ب���ه خداوند خدای خود توکّل
نمایید9 .او اقوام بزرگ و نیرومند را از س���ر راهتان بیرون راند
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تا هیچ قوم ی یارای مقاومت با شما را نداشته باشد10 .هرکدام
از شما میتواند به تنهایی در مقابل هزار سرباز دشمن بایستد،
زیرا خداوند خدایتان مطابق وعدهای که داده است ،برای شما
جنگ میکند11 .پس کوشش کنید که خداوند خدای خود را
دوست داشته باش���ید12 .اگر از او روی برگردانید و با اقوامی
که باقی ماندهاند ،معاشرت و ازدواج کنید13 ،باید بدانید که
خداوند خدای شما� ،آنها را بیرون نخواهد کرد ،بلکه �آنها دام
بر سر راه شما و تازیانه برای پشت شما و خاری در چشمتان
خواهند شد تا اینکه همگی شما در این زمین نیکویی که خداوند
خدای شما ،به شما داده است ،هلاک گردید.
«14اکنون زمان مرگ من رسیده است و شما از دل و جان
میدانید که خداوند خدای ش���ما ،همٔه چیزهای خوبی را که
وعده فرموده بود ،به ش���ما داد و به تم���ام وعدههای خود وفا
کرد و یکی از �آنها هم بر زمین نیافتاد15 .ا ّما همانطور که همٔه
وعدههای خود را عملی کرد ،اگر از فرمان او سرپیچی نمایید،
چنان بلاهایی بر س���رتان خواهد �آورد که همگی شما در این
سرزمینی که خداوند به ش���ما داده است ،بکلّی نابود شوید.
16اگر شما پیمانی را که خداوند خدایتان با شما بسته است،
بشکنید و خدایان بیگانه را پرستش کنید� ،آنگاه خشم خداوند
بر شما خواهد �آمد و شما را در �آن سرزمینی که به شما داده
است ،نیست و نابود میکند».

24

تجدید پیمان در شکیم

بعد یوشع تمام طایفههای اسرائیل را با رهبران،
روسا ،داوران و معتمدان �آنها در شکیم فراخواند.
�آنها �آمدند و در پیش���گاه خدا حاضر ش���دند2 .یوشع به �آنها
گفت« :خداوند خدای بنیاس���رائیل چنین میفرماید' :س���الها
پیش اجداد ش���ما در �آن طرف رود فرات زندگی میکردند و
خدایان بیگانه را میپرس���تیدند .یکی از اجدادتان ،طارح پدر
ابراهیم و ناحور بود3 .بعد ج ّد شما ،ابراهیم را از سرزمین �آن
طرف رود فرات به سراس���ر کنعان هدایت نمودم .فرزندان او
را زیاد کردم و اس���حاق را به او دادم4 .به اسحاق یعقوب و
عیسو را دادم .کوهستان اَدوم را به عیسو بخشیدم ،ا ّما یعقوب
و فرزندانش به مصر رفتند5 .سپس موسی و هارون را فرستادم
و بلاهای بزرگی بر سر مصر �آوردم .ا ّما اجداد شما را از �آنجا
بیرون �آوردم6 .وقتی �آنها را از مص���ر بیرون �آوردم ،مصریان با
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ا ّرابههای جنگی و سربازان اسب سوار ،اجداد شما را تعقیب
کردند .وقتی اجداد شما به دریای سرخ رس���یدند7 .نزد من
دعا و زاری نموده کمک خواس���تند .من بین �آنها و لشکریان
مصر تاریکی ایجاد نمودم و �آب دریا را بر سر مصریان ریختم،
به طوری که همٔه �آنها در دریا غرق شدند� .آنچه را که من بر
سر مصریان �آوردم ،شما به چشم خود دیدید.
«'سپس ش���ما مدّتی طولانی در بیابان زندگی کردید8 .بعد
شما را به سرزمین اموریان که در شرق رود اردن بود� ،آوردم.
�آنها با شما جنگ کردند و من شما را بر �آنها پیروز ساختم و
همٔه �آنها را از بین بردم9 .بعد بالاق پسر صفور ،پادشاه مو�آب
به جنگ بنیاس���رائیل �آمد و بلعام پسر بعور را دعوت کرد که
شما را لعنت کند10 .ا ّما من حرف بلعام را گوش نکردم .پس
او ش���ما را برکت داده و به این ترتیب شما را از دست بالاق
نجات دادم11 .شما از رود اردن عبور کردید و به اریحا رفتید.
مردم اریحا مانند اموریان ،فرزیان ،کنعانیانِ ،حتّیان ،جرجاشیان،
حویان و یبوسیان با شما جنگیدند ،ا ّما من شما را بر همٔه �آنها
پیروز ساختم12 .وقتی که جلو رفتید ،من پیش از رسیدن شما
به �آنجا ،دو پادش���اه اموریان را به ترس و وحشتانداختم تا
�آنها از سر راهتان رانده شوند .ش���ما با شمشیر و کمان خود
این کار را نکردید! 13من به ش���ما زمینی را دادم که شما در
�آن زحمت نکش���یده بودید .شهرهایی را بخشیدم که شما بنا
نکرده بودید .حالا ش���ما در �آن جاها زندگی میکنید ،انگور
را از تاک و زیت���ون را از درختهایی میخورید که خود ش���ما
نکاشته بودید'.
«14پس از خداوند بترسید و با اخلاص و وفاداری او را خدمت
و پرستش کنید .خدایانی را که نیاکانتان در �آن طرف رود فرات
و در مصر میپرستیدند ،فراموش کنید و تنها خداوند را بپرستید.
15اگر نمیخواهید خداوند را پرستش کنید ،هم اکنون تصمیم
بگیرید که چه کس���ی را پرستش خواهید کرد� .آیا خدایانی را
که نیاکانتان در �آن طرف رود فرات میپرس���تیدند ،یا خدایان
اموریان را که اکنون در سرزمینشان زندگی میکنید؟ ا ّما من
و خانوادهام خداوند را پرستش خواهیم نمود».
�16آنگاه مردم جواب دادند« :ما هرگز خداوند را ترک نخواهیم
کرد تا خدایان بیگانه را پرستش نماییم17 .زیرا خداوند ،ما و
نیاکان ما را از مصر ،که در �آنجا در غلامی به سر میبردیم،
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بی���رون �آورد و �آن همه معجزات را در برابر چش���مان ما انجام
داد .ب���ه هر جایی که رفتی���م و از بین هم�ه�ٔ اقوامی که عبور
کردیم ،او حافظ و نگهبان ما بود18 .وقتیکه به این سرزمین
�آمدی���م ،خداوند ،اموریان را ک���ه در اینجا زندگی میکردند،
بیرون راند .پس ما نیز خداوند را که خدای ماس���ت پرستش
خواهیم کرد».
19یوشع به مردم گفت« :ا ّما ممکن است شما نتوانید خداوند
را پرستش کنید ،او خدای مقدّس و غیور است .او گناهان شما
را نمیبخشد20 .اگر خداوند را ترک کنید و خدایان بیگانه را
بپرستید ،او از شما رو میگرداند و شما را مجازات میکند و
با وجود همٔه خوبیهایی که در حق ش���ما کرده است ،بازهم
شما را از بین میبرد».
21مردم به یوشع گفتند« :خیر ،ما خداوند را پرستش خواهیم
کرد».
�22آنگاه یوشع به �آنها گفت« :خودتان شاهد باشید که خداوند
را برای پرستش اختیار کردید».
�آنها جواب دادند« :بلی ،ما شاهد هستیم».
23یوشع گفت« :پس خدایان بیگانه را که با خود دارید ،ترک
کنید و دلهایتان را به خداوند خدای اسرائیل بسپارید».
24مردم به یوشع گفتند« :ما خداوند خدای خود را پرستش
خواهیم کرد و از اوامر او اطاعت خواهیم کرد».
25پس یوشع در همان روز در شکیم ،با مردم پیمان بست و
احکام و قوانینی برای ایشان وضع کرد26 .یوشع همٔه �آنها را
در کتاب دس���تورات خدا نوشت .بعد سنگ بزرگی برداشت
و در زیر درخت بلوط ،در جای���گاه مقدّس خداوند قرار داد.
27سپس یوشع به مردم گفت« :این سنگ شاهد ماست ،زیرا
همٔه س���خنانی را که خداوند به ما گفت شنید .بنابراین ،این
سنگ شاهد است و اگر شما از خدا سرپیچی کنید ،این سنگ
برضد شما شهادت خواهد داد�28 ».آنگاه یوشع مردم را مرخّص
نمود و هرکس به سرزمین خود بازگشت.
مرگ یوشع و العازار

29مدّتی بعد ،یوشع پسر نون ،خدمتگزار خداوند در سن صد
و ده س���الگی در گذش���ت30 .او را در زمین خودش در تمنه
سارح که در کوهستان افرایم ،در شمال کوه جاعش است به
خاک سپردند.
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31بنیاسرائیل در طول زندگانی یوشع و همچنین رهبران قوم،
که بعد از مرگ او زنده بودند و همٔه کارهایی را که خداوند
برای قوم اس���رائیل کرده بود ،با چش���م خود دیده بودند ،به
خداوند وفادار ماندند.
32استخوانهای یوس���ف را که مردم اسرائیل از مصر با خود
�آورده بودند در ش���کیم ،در جایی که یعقوب از پسران حمور
به قیمت یکصد س ّکٔه نقره خریده بود ،دفن کردند .این زمین
جزو زمینهای فرزندان یوسف بود.
33العازار پسر هارون نیز ُمرد و در جبعه ،در کوهستان افرایم،
در شهری که به پسرش فینحاس تعلّق داشت به خاک سپرده
شد.
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کتاب داوران
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب داوران ،شرح وقایعی از تاریخ بنیاسرائیل ،از زمان ورود
�آنان به کنعان ،تا زمان استقرار پادشاهی است .این وقایع ،دربارٔه
حکومت قهرمانان ملّی است که �آنان را «داوران» مینامیدند،
اکثر �آنها فرماندهان نظامی بودند ،نه قاضی .یکی از معروفترین
�آنها سامسون است که شرح کارهای وی در فصلهای 16-13
نوشته شده است.
بزرگترین درس این کتاب این اس���ت که زندگی بنیاسرائیل
بس���تگی به اطاعت �آنان از خدا داش���ت .زمانی که نافرمانی
میکردند ،دچار فلاکت میش���دند .مهمتر �آن که حتّی وقتی
قوم نسبت به خدا بیوفا بودند و دچار فلاکت میشدند ،خدا
همیشه حاضر بود که وقتی �آنان توبه کنند و دوباره به سوی او
بازگردند� ،آنها را نجات بخشد.
تقسیمبندی کتاب

ات ّفاقات تا زمان وفات یوشع 10:2-1:1
داوران اسرائیل 31:16-11:2
وقایع گوناگون 25:21-1:17

1

جنگ طایفه یهودا و شمعون با ادونی بازق

بعد از وفات یوش���ع ،قوم اسرائیل از خداوند پرسیدند:
«اول کدام طایفه باید به جنگ کنعانیان برود؟»
2خداوند فرمود« :طایفٔه یهودا باید اول برود .من �آن سرزمین
را به �آنها خواهم سپرد».
3طایفٔه یهودا ،به طایفٔه شمعون گفتند« :شما با ما بیایید تا
با کنعانیان بجنگیم و سرزمینی را که متعلّق به ماست تص ّرف
کنیم ،ما نیز به شما کمک میکنیم تا سرزمین خود را تص ّرف
نمایید ».پس سپاهیان شمعون و سپاهیان یهودا با هم به جنگ
رفتن���د4 .خداوند �آنها را بر کنعانیان و فرزیان پیروز س���اخت،
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�آنان دههزار نفر از دش���منان خود را در بازق کشتند5 .سپس
ادونی بازق را یافته ،ب���ا او جنگیدند6 .ادونی بازق فرار کرد،
ا ّما �آنها او را دستگیر نموده ،شصت دست و پای او را بریدند.
7ادونی بازق گفت« :هفتاد پادش���اه با ش���صتهای دست و پا
بریده ،خرده نانهای سفرٔه مرا میخوردند .اکنون خداوند مرا
به سزای کارهایم رسانیده است ».بعد او را به اورشلیم �آوردند
و او در �آنجا ُمرد.
تسخیر اورشلیم و حبرون به دست طایفۀ یهودا

8سپاهیان یهودا اورشلیم را تص ّرف کردند و ساکنان �آن را با
شمشیر کشتند و شهر را �آتش زدند9 .سپس به جنگ کنعانیان
که در کوهستان ،در جنوب و در کوهپایهها زندگی میکردند،
رفتند10 .بعد با کنعانیان س���اکن حب���رون ،که قبلا ً قریت اربع
نامیده میشد ،جنگ کردند و خاندانهای شیشای ،اخیمان و
تلمای را شکست دادند.
تسخیر دبیر توسط عتنئیل

(یوشع )19-13:15

11از �آنجا به ش���هر دبیر حمله کردند( .ن���ام دبیر پیش از �آن
قریت س���فیر بود12 ).کالیب گفت« :هرکسی که قریت سفیر
را تس���خیر کند من دختر خود ،عکس���ه را ب���ه او میدهم».
13عتنئیل ،پسر قناز برادر کوچکتر کالیب� ،آن شهر را تسخیر
کرد و کالیب عکس���ه دختر خود را به او داد14 .وقتی نزد او
�آمد ،عنتئیل او را تشویق کرد که از پدرش کالیب ،یک مزرعه
بخواهد .عکسه از الاغ خود پایین �آمد و کالیب از او پرسید:
«چه میخواهی؟» 15عکسه گفت« :به من یک هدیه بده .چون
زمینی که به من دادهای ،سرزمینی خشک و بی�آب است ،پس
چند چشمٔه �آب نیز به من بده ».پس کالیب چشمههای بالا
و پایین را به او داد.
پیروزی طایفههای یهودا و بنیامین

16فرزندان قینی ،پدر زن موسی ،با طایفٔه یهودا از اریحا به
بیابان یهودا که در جنوب َعراد اس���ت رفتن���د و با مردم �آنجا
زندگی کردند17 .بعد مردان یهودا ،به همراهی مردان شمعون،
ِ
کنعانیان ش���هر َصفَت رفتند� .آن شهر را بکلّی ویران
به جنگ
کردند و نامش را ُحرما گذاش���تند18 .سپاهیان یهودا همچنین
َغ َّزه ،اشقلون ،عقرون و روستاهای اطراف �آنها را تص ّرف کردند.
19خداوند �آنها را در تص ّرف کوهس���تان کمک کرد .ا ّما �آنها
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نتوانستند ،ساکنان دش���ت را بیرون برانند ،زیرا �آنها ا ّرابههای
جنگی �آهنی داشتند20 .شهر حبرون را ،طبق دستور موسی ،به
کالیب دادند و سه خاندان َعناق را از �آنجا بیرون راندند21 .ا ّما
طایفٔه بنیامین ،یبوسیان مقیم اورشلیم را بیرون نراندند ،بنابراین
�آنها تا به امروز ،با طایفٔه بنیامین زندگی میکنند.
تسخیر بیتئیل به دست طایفههای افرایم و منسی

22طایفٔه یوس���ف هم رفت و به ش���هر بیتئیل حمله کرد و
خداوند با �آنها بود�23 .آنها جاسوسانی را به بیتئیل ،که اکنون
لوز نامیده میشود ،فرستادند24 .جاسوسان مردی را دیدند که
از شهر خارج میشود� .آنها نزد او رفتند و گفتند« :اگر راه ورود
به شهر را به ما نشان بدهی ،ما با تو به خوبی رفتار میکنیم».
�25آن مرد راه را به �آنها نشان داد� .آنها رفتند و همٔه مردم شهر
را ،به غیراز �آن مرد و خانوادهاش کش���تند26 .بعد �آن مرد ،به
سرزمین ِحتّیان رفت و در �آنجا شهری را �آباد کرد و �آن را لوز
نامید که تا به امروز به همین نام مشهور است.
اقوامی که بنیاسرائیل آنها را بیرون نکردند

27طایفٔه منسی ساکنان بیتشانَ ،ت َع َنک ،مجدو ،دور ،یبلعام
و روس���تاهای اطراف �آنها را بیرون نکردن���د ،بنابراین کنعانیان
در همانجا ماندند28 .وقتی قوم اس���رائیل قویتر ش���د� ،آنها را
به کارهای اجباری وادار نمود ا ّما �آنه���ا را مجبور به ترک �آن
سرزمین نکرد.
29طایفٔه افرایم ه���م ،کنعانیان مقیم جا َزر را بیرون نراندند و
ایشان با مردم افرایم به زندگی ادامه دادند.
30طایفٔه زبولون هم ،ساکنان قطرون و نَهلول را بیرون نکردند،
پس کنعانیان در همانجا ماندند و بنیاس���رائیل �آنها را به کار
اجباری وادار کردند.
31طایفٔه اش���یر س���اکنان ش���هرهای عکو ،صیدون ،اَح َلب،
اکزیبَ ،حلبهَ ،عفیق و َرحوب را ،بیرون نکردند32 ،بنابراین،
مردم اشیر با کنعانیان ساکن �آنجا زندگی میکردند.
33طایفٔه نفتالی ساکنان شهرهای بیت شمس و بیت عنات
را بیرون نکردند و با کنعانیان �آن دو شهر زندگی میکردند ولی
�آنها را مجبور کردند که مردم نفتالی را خدمت کنند.
34ا ّما اموریان مردم طایفٔه دان را به کوهس���تان راندند و به
�آنها اجازه نمیدادند که به دش���ت بیایند35 .وقتیکه اموریان
در ایلون ،شَ َعلبیم و کوه حا َرس پراکنده شدند ،طایفٔه یوسف
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قویتر شدند و �آنها را شکس���ت دادند و اموریان را به کارهای
اجباری وادر نمودند.
36س���رحد اموریان از گردنه َع َقربیم تا س���الع و بالاتر از �آن
میرسید.

2

فرشتۀ خداوند در بوکیم

فرشتٔه خداوند ،از جلجال به بوکیم رفت و به قوم اسرائیل
گفت« :من شما را از مصر به سرزمینی که وعدٔه مالک ّیت
�آن را به اجدادتان داده بودم� ،آوردم .به �آنها گفتم :هرگز پیمانی
را که با شما بستهام ،نخواهم شکست2 .شما هم نباید پیمانی
با ساکنان این سرزمین ببندید .باید قربانگاههای �آنها را ویران
کنید .ا ّما شما فرمان مرا بجا نیاوردید .چرا این کار را کردید؟
3پس من هم� ،آن مردم را ،از س���ر راهتان دور نمیکنم؛ بلکه
�آنها ،خاری در پهلوی ش���ما و خدایان �آنها ،دامی برای شما
خواهند بود4 ».وقتی فرشتٔه خداوند این سخنان را گفت ،تمام
مردم اسرائیل با صدای بلند ،گریه کردند5 .پس �آنجا را بوکیم
نامیدند و به حضور خداوند قربانی کردند.
وفات یوشع

6یوشع مردم را م ّرخص نمود و �آنها به جاهایی که برایشان به
عنوان ملک ّیت تعیین ش���ده بود ،رفتند تا �آنها را تص ّرف کنند.
7بنیاسرائیل در طول زندگانی یوشع و همچنین در زمان حیات
رهبران قوم ،که همٔه کارهایی را که خداوند برای قوم اسرائیل
کرده بود ،با چشم خود دیده بودند ،به خداوند وفادار ماندند.
8یوشع پسر نون ،خدمتگزار خداوند در صد و ده سالگی وفات
یافت9 .او را در زمین خودش در تمنه حارس که در کوهستان
افرایم ،در شمال کوه جاعش بود دفن کردند10 .پس از مدّتی،
�آن نسل از دنیا رفتند و نسل دیگری بعد از �آنها به وجود �آمدند.
این نسل نه خداوند را میشناختند و نه کارهای او را که برای
مردم اسرائیل انجام داده بود ،دیده بودند.
بنیاسرائیل خداوند را ترک میکند

11بنیاسرائیل نسبت به خداوند شرارت ورزید و پرستش بت
بعل را �آغاز نمود12 .خداوند خدای اجداد خود را ترک کرد،
همان خدایی که �آنها را از مصر بیرون �آورد� .آنها خدایان مردمی
را که در همسایگیشان زندگی میکردند پرستش نموده ،در
مقابل �آنها سجده کردند و به این ترتیب ،خداوند را به خشم
�آوردند�13 .آنها خداوند را ترک کردند و بت بعل و اشتاروت
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را پرستش نمودند14 .پس خداوند بر اسرائیل خشمگین شد و
�آنها را به دست تاراجگران سپرد تا غارت شوند و اسیر دشمنان
اطراف خود گردند تا دیگر نتوانند در مقابل دش���من مقاومت
کنن���د15 .هر جایی که برای جنگ میرفتند ،دس���ت خداوند
برضد ایشان بود و مانع پیروزی �آنها میگردید ،زیرا خداوند از
پیش به �آنها گفته و قسم خورده بود که این کار را میکند.
16ا ّما وقتی خداوند وضع رنج�آور �آنها را دید ،رهبرانی برای
ایشان تعیین کرد تا �آنها را از دست تاراجگران ،نجات بدهند.
17ا ّما بنیاسرائیل از این رهبران اطاعت نکردند� .آنها خداوند را
ترک نمودهُ ،بتها را پرستش نمودند .اجداد �آنها از فرمانهای خدا
اطاعت میکردند ،ا ّما این نسل جدید خیلی زود از انجام �آن
باز ایستادند18 .هر زمان که خداوند رهبری را برای بنیاسرائیل
تعیین میک���رد ،او را کمک مینمود و ت���ا زمانی که �آن رهبر
زنده بود ،مردم را از دست دشمنانشان میرهانید .خداوند بر
�آنها رحمت مینمود ،زیرا �آنها به دلیل رنج و مرارت و ظلمی
که میدیدند ،ناله میکردند19 .ا ّما بعد از �آن که �آن رهبر فوت
میکرد� ،آنها به راههای شرارت�آمیز خود بازمیگشتند و بدتر
از اجداد خود عمل میکردندُ .بتها را پرستش مینمودند و در
مقابل �آنها سجده میکردند و به کارهای شرارتبار خود ادامه
میدادند20 .پس �آتش خش���م خداوند دوباره شعلهور میشد و
میگفت« :چون مردم پیمانی را که با اجدادشان بسته بودم،
شکستند و از احکام من پیروی نکردند21 ،من هم �آن اقوامی
را که بعد از وفات یوشع باقی ماندند ،بیرون نمیرانم22 .من
�آنها را وسیلهای برای �آزمایش مردم اسرائیل میگردانم تا ببینم
که �آیا مانند اجداد خود ،به راه راست میروند یا نه23 ».پس
خداوند �آن اقوام را در �آن سرزمین باقی گذاشت و �آنها را بیرون
نکرد و به دس���ت یوشع تسلیم ننمود و بعد از مرگ یوشع نیز
�آنها را فوراً بیرون نکرد.

3

اقوامی که باقی ماندند

پس خداوند بعضی از این اقوام را در �آن سرزمین باقی
گذاشت تا اسرائیلیانی که طعم جنگ با کنعانیان را
نچشیده بودند� ،آزمایش کند 2و در عین حال خداوند میخواست
که به این نسل جوان فرصتی بدهد تا فنون جنگی را یاد بگیرند.
3قبایلی که باقی ماندند ،عبارت بودند از :پنج شهر فلسطینیان،
تمام کنعانیان ،صیدونیان و حویان که در کوههای لبنان از بعل
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حرمون تا گذرگاه حمات زندگی میکردند�4 .آنها برای �آزمایش
بنیاسرائیل باقی ماندند تا معلوم شود که �آیا قوم اسرائیل احکام
خداوند را که به وسیلٔه موس���ی به اجدادشان داده شده بود،
بجا می�آورند یا نه5 .پس بنیاسرائیل در بین کنعانیانِ ،حتّیان،
اموریان ،فرزیان ،حویان و یبوس���یان زندگی کردند6 .دختران
�آنها را برای پسران خود گرفتند و دختران خود را به پسران �آنها
دادند .و خدایان ایشان را پرستش کردند.
عتنئیل

7باز بنیاسرائیل ،خداوند خدای خویش را فراموش کردند و
دست به کارهایی زدند که گناه بود و ُبتهای بعل و اشتاروت
را پرس���تش نمودند�8 .آنگاه �آتش خشم خداوند بر بنیاسرائیل
افروخته شد و �آنها را به دست کوشان رشتعایم ،پادشاه بینالنهرین
سپرد تا مغلوب شوند و او مدّت هشت سال بر �آنها حکومت
میکرد9 .ا ّما وقتی مردم اسرائیل به درگاه خداوند ناله و زاری
نمودند ،خداوند رهانندهای برای ایشان فرستاد که عتنئیل پسر
قناز برادر کوچکتر کالیب بود10 .روح خداوند بر عتنئیل قرار
گرفت و او بنیاسرائیل را رهبری کرد .او به جنگ رفت و با
کمک خداوند ،کوشان رشتعایم پادشاه بینالنهرین را شکست
داد11 .در �آن سرزمین مدّت چهل سال �آرامش برقرار بود و بعد
عتنئیل پسر قناز فوت کرد.
ایهود

12بار دیگر مردم اسرائیل به ضد خداوند شرارت ورزیدند و
خداوند ،عجلون پادشاه مو�آب را بر �آنها چیره گردانید13 .عجلون
با عمونیان و عمالیقیان متّحد ش���ده ،اسرائیل را شکست داد
و شهر اریحا را تص ّرف کردند14 .عجلون پادشاه مو�آب مدّت
هجده سال بر اسرائیل حکومت کرد.
15وقت���ی مردم اس���رائیل نزد خداوند زاری کردن���د ،خداوند باز
نجاتدهندهای برای ایشان فرستاد .نام او ایهود ،پسر جیرا ،از طایفٔه
بنیامین و مردی چپ دست بود .بنیاسرائیل باج خود را توسط ایهود
برای عجلون فرستادند16 .ایهود برای خود یک خنجر دودمه ،به طول
پنجاه سانتیمتر ساخت و �آن را در زیر لباسش ،بالای ران راست خود
پنهان نمود17 .بعد از �آن که باج را به عجلون که بسیار چاق بود
تقدیم کرد18 ،سپس همراهان خود را که باج را حمل میکردند روانه
نموده19 ،خودش از معدن سنگ که در جلجال بود ،نزد عجلون
پادشاه �آمد و گفت« :من یک پیام محرمانه برای تو �آوردهام».
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پادشاه فوراً کسانی را که در حضورش بودند ،بیرون فرستاد.
20در �آن وقت ،پادشاه در کاخ تابستانی و در اتاق مخصوص
خود نشسته بود .ایهود به او نزدیک شد و گفت« :من پیامی
از جانب خدا برایت �آوردهام ».پادشاه از جای خود برخاست.
�21آنگاه ایهود با دست چپ خود خنجر را از زیر لباس کشید
و به شکم او فرو کرد22 .خنجر تا دسته در شکمش فرورفت
و چربی �آن ،تیغ خنجر را پوشانید و کثافات از شکمش بیرون
ریخت .ایهود خنجر را از شکم او بیرون نکشید23 .سپس در
را به روی او قفل کرد و خودش از راه بالاخانه گریخت24 .پس
از رفتن ایهود ،وقتی خدمتکاران پادشاه �آمدند و دیدند که در
اتاق قفل اس���ت ،فکر کردند که او به دستشویی رفته است.
25ا ّما چون انتظارشان طولانی شد ،کلید �آورده در را باز کردند
و دیدند که پادشاهشان بر روی زمین افتاده است.
26هنگامیکه خدمتکاران پادشاه انتظار میکشیدند ،ایهود از
معدن سنگ گذشت و صحیح و سالم به َسعیرت رسید27 .وقتی
به کوهستان افرایم �آمد ،شیپور را به صدا در�آورد .مردم اسرائیل
به دور او جمع شدند و سپس از کوهستان با او رفتند و ایهود
�آنها را رهبری میک���رد�28 .آنگاه به �آنها گفت« :به دنبال من
بیایید ،زیرا خداوند دشمنانتان ،مو�آبیان را به دست شما داده
است ».پس �آنها به دنبال او رفتند و گذرگاههای رود اردن را
به روی مردم مو�آب بس���تند و به هیچکس اجازٔه عبور ندادند.
�29آنه���ا ده هزار نفر از مردم مو�آب را که همه مردان نیرومند و
جنگی بودند ،به قتل رساندند و هیچکس نتوانست فرار کند.
30به این ترتیب ،مو�آبیان به دست مردم اسرائیل مغلوب شدند
و مدّت هشتاد سال ،صلح در �آن سرزمین برقرار شد.
شمجر

مجر پسر َعنات روی
31بعد از ایهود رهبر دیگری ،به نام شَ َ
کار �آمد که با کشتن ششصد نفر از فلسطینیان با یک چوب
گاورانی ،قوم اسرائیل را نجات داد.

4

دبوره و باراق

بعد از وفات ایهود ،مردم اسرائیل باز کارهایی کردند
که در نظر خداوند زش���ت بود2 .پس خداوند �آنها را
به دست یابین ،پادشاه کنعان که در حاصور سلطنت میکرد،
مغلوب ساخت .فرماندٔه ارتش یابین ،سیسرا بود که در حروشت
جنگی �آهنی داشت و
ا ّمتها زندگی میکرد3 .یابین نهصد ارابٔه
ِ
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بیست سال تمام بر مردم اسرائیل ،سخت ظلم میکرد .سپس
قوم اسرائیل با زاری از خداوند کمک خواستند.
4در �آن زمان نب ّیهای به نام ،دبوره زن لفیدوت داور قوم اسرائیل
بود5 .او زیر درخت خرمای دبوره ،بین رامه و بیتئیل که در
کوهس���تان افرایم بود ،مینشست و مردم اسرائیل برای حل و
فصل دعوای خود نزد او می�آمدند6 .او یک روز باراق ،پس���ر
ابینوعم را که در قادش ،در س���رزمین نفتالی و زبولون زندگی
میکرد نزد خود خواند و به او گفت« :خداوند خدای اسرائیل
فرموده است که تو باید ده هزار نفر از طایفٔه نفتالی را مج ّهز
کرده با �آنها به کوه تابور ب���روی 7و با سیس���را فرمانده ارتش
یابین و با همٔه ا ّرابههای جنگی و سربازان او بجنگی .خداوند
میفرماید :من �آنها را به وادی قیش���ون کشانده ،به دست تو
تسلیم میکنم».
8باراق به او گفت« :اگر تو با من بروی من میروم و اگر تو
با من نروی من هم نمیروم».
9دبوره جواب داد« :البتّه من با تو میروم ،ا ّما یادت باش���د
که اگر من با تو بروم و سیسرا مغلوب شود ،افتخار پیروزی به
تو نخواهد رسید ،چون سیسرا به دست یک زن سپرده خواهد
ش���د ».پس دبوره همراه باراق به قادش رفت10 .باراق مردان
طایفههای زبولون و نفتالی را که ده هزار نفر بودند مج ّهز ساخته،
�آنها را همراه با دبوره به میدان جنگ رهبری نمود.
11در ای���ن وقت ،حا َبر قینی از دیگر قینی���ان ،که از فرزندان
حوباب پدر زن موس���ی بود ،جدا شده رفت و در نزد درخت
بلوط در صنعایم ،در نزدیکی قادش چادر زد.
12وقتی سیسرا شنید که باراق پسر ابینوعم به کوه تابور رفته
است13 ،تمام مردان خود را با نهصد ارابٔه جنگی �آهنی� ،آماده
کرد و از حروشت ا ّمتها به کنار وادی قیشون حرکت داد.
14دبوره به باراق گفت« :بلند ش���و! امروز روزی است که
خداوند سیسرا را به دست تو تسلیم میکند .خداوند قبلا ً نقشٔه
شکست او را کشیده است ».پس باراق از کوه پایین �آمد و با
ده هزار مرد به جنگ سیس���را رفت15 .خداوند سیسرا و تمام
ا ّرابههای جنگی و لشکر او را به وحشت انداخت .سیسرا از
ارابٔه خود پیاده شد و فرار کرد16 .باراق ا ّرابهها و ارتش دشمن
را تا حروشت ا ّمتها تعقیب کرد و همٔه لشکر سیسرا با شمشیر
به قتل رسیدند و یک نفر هم زنده نماند.
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17سیسرا پای پیاده فرار کرد و به چادر یاعیل ،زن حابر قینی
پناه برد ،زیرا بین یابین ،پادشاه حاصور و خاندان حابر قینی،
رابطٔه دوستی برقرار بود18 .یاعیل به استقبال سیسرا بیرون �آمد
و به او گفت« :بیا �آقا ،داخل شو ،نترس .در اینجا در کنار ما
خطری برایت نیست ».پس سیسرا با او به داخل چادر رفت.
یاعیل او را با لحافی پوشاند19 .سیسرا به یاعیل گفت« :کمی
�آب بده که تشنه هستم ».یاعیل یک مشک شیر را باز کرد و به
او یک لیوان شیر داد و دوباره او را با لحاف پوشاند20 .سیسرا
به یاعیل گفت« :برو جلوی دروازٔه چادر بایست .اگر کسی
�آمد و پرسید که �آیا کسی در چادر است؟ بگو خیر».
21ا ّما یاعیل یکی از میخهای چادر را با یک چکش گرفت و �آهسته
نزد او رفت و میخ را به شقیقهاش کوفت که سر �آن به زمین فرورفت
و سیسرا جابهجا ُمرد ،چون از فرط خستگی به خواب سنگینی رفته
بود22 .وقتی باراق به دنبال سیسرا �آمد ،یاعیل به استقبال او بیرون
رفت و به او گفت« :بیا شخصی را که در جستجویش بودی ،به
تو نشان بدهم ».باراق داخل چادر شد و سیسرا را ،درحالیکه
میخ چادر به شقیقهاش فرورفته بودُ ،مرده یافت.
23بنابراین خداوند در همان روز یابین ،پادشاه کنعان را به دست
مردم اسرائیل شکست داد24 .از �آن روز به بعد ،قوم اسرائیل از
یابین قویتر و قویتر میشدند تا اینکه او را بکلّی نابود کردند.

5

سرود دبوره و بارق

در �آن روز دبوره و باراق پس���ر ابینوعم این س���رود را
خواندند:

 2زمانی که رهبران اسرائیل پیشقدم گردیدند
و مردم با اشتیاق داوطلب شدند.
خدا را شکر گویید.
 3ای پادشاهان بشنوید
و ای فرمانروایان گوش کنید!
من برای خداوند میسرایم
و برای خداوند خدای اسرائیل سرود میخوانم.
 4خداوندا ،وقتی از اَدوم بیرون �آمدی،
هنگامیکه از صحرای اَدوم گذشتی ،زمین لرزید،
از �آسمان باران بارید
و ابرها باران خود را فرو ریختند.
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 5کوهها از حضور خداون ِد کوه سینا لرزیدند
و از حضور خداوند قوم اسرائیل ،به لرزه در�آمدند.
 6در زمان شمجر پسر عنات
و در دوران یاعیل،
جادهها متروک شدند
و مسافران از راههای پر پیچ و خم گذشتند.
 7شهرهای اسرائیل رو به ویرانیرفتند،
تا که تو ای دبوره،
به عنوان مادر اسرائیل �آمدی.
 8چون اسرائیل ،خدایان تازه را پیروی نمود،
جنگ به دروازٔه شهرها رسید.
در بین چهل هزار مرد اسرائیلی،
هیچ سپر و نیزهای یافت نمیشد.
 9دل من با رهبران اسرائیل است،
که خود را با میل و رغبت وقف مردم کردند.
خدا را شکر کنید.
ی کسانیکه بر الاغهای سفید سوار هستید
 10ا 
و بر فرشهای گرانقیمت مینشینید،
و شما ای کسانیکه با پای پیاده راه میروید،
 11صدای هیاهو را در کنار چاهها بشنوید!
که از پیروزی خداوند میگوید؛
پیروزی مردم اسرائیل!
سپس قوم خدا به طرف دروازههای شهر حرکت کردند.
 12بیدار شو ای دبوره ،بیدار شو!
بیدار شو ،بیدار شو و سرود بخوان ،بیدار شو
ای باراق ،ای پسر ابینوعم،
اسیران را به اسارت ببر،
�	13آنگاه �آنانی که باقیمانده بودند ،از کوه پایین �آمدند و نزد
رهبران خود رفتند
و قوم خداوند به نزد او �آمدند و برای جنگ �آماده شدند.
 14مردان از افرایم به دنبال طایفٔه بنیامین،
به طرف د ّره �آمدند،
فرماندهان از ماخیر و رهبران از زبولون،
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 15رهبران یساکار با دبوره
و باراق به دشت �آمدند.
ا ّما در بین طایفٔه رئوبین نفاق بود
و شک داشتند که بیایند.
 16چرا در بین �آغلها درنگ نمودی؟
برای اینکه نوای نی را بشنوی؟
بلی ،در بین طایفٔه رئوبین نفاق بود.
�آنها نتوانستند تصمیم بگیرند که بیایند
 17جلعاد در �آن طرف رود اردن ماند.
چرا دان نزد کشتیها ماند؟
اشیر در ساحل �آرام نشست
و در بندرها ساکن شد.
 18مردم طایفههای زبولون و نفتالی زندگی خود را،
در میدان جنگ به خطر انداختند.
 19پادشاهان �آمدند و جنگیدند.
پادشاهان کنعان در تعنک
و چشمههای مجدو جنگ کردند،
ا ّما غنیمتی از نقره به دست نیاوردند.
 20ستارگان از �آسمان جنگیدند.
هنگامیکه از این سو تا �آن سوی �آسمان را میپیمودند،
�آنها علیه سیسرا جنگیدند.
 21وادی خروشان قیشون� ،آنها را در ربود،
پیشروی وادی قیشون.
ای جان من ،قوی باش.
�	22آنگاه صدای بلند چهار نعل ُسم اسبان،
همانند صدای پای دشمنان شنیده شد.
 23فرشتٔه خداوند میگوید که میروز را لعنت کنید.
به ساکنان �آن لعنت بفرستید،
زیرا �آنها برای کمک به خداوند نیامدند
و او را در جنگ با دشمنانش تنها گذاشتند.
 24خوشا به حال یاعیل،
زن حابر قینی،
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او از تمام زنان چادرنشین ،زیادتر برکت بیابد.
 25سیسرا �آب خواست و یاعیل به او شیر داد،
و دوغ را در جام شاهانه به او داد.
ش کارگر را گرفت
 26سپس میخ چادر و چک ِ
و در شقیقٔه سیسرا فرو برد.
سرش را شکست
و شقیقهاش را شکافت.
 27او پیش پایش َخم شد و افتاد.
بلی ،در پیش پایش،
در جایی که َخم شد،
افتاد و ُمرد.
 28مادر سیسرا از پنجره نگاه میکرد
و منتظر �آمدن او بود .میگفت:
«چرا ارابٔه او ت�أخیر کرده؟
چرا صدای چرخهای ارابٔه او نمی�آید؟»
 29ندیمههای حکیم وی به او جواب دادند،
ا ّما او سخنان خود را تکرار میکرد و میگفت:
« 30حتماً غنیمت بسیار گرفته است و وقت زیادی لازم دارد
تا �آن را تقسیم کند.
یک یا دو دختر برای هر سرباز،
سیسرا برای خود لباسهای گرانقیمت
و برای ملکه ،شال گردنهای نفیس خواهد �آورد».
 31خداوندا ،همٔه دشمنانت همچنین هلاک گردند.
ِ
قدرت تمام بدرخشند.
ا ّما دوستدارانت ،مانند �آفتاب با
بعد از �آن ،م���دّت چهل س���ال �آرامش در �آن س���رزمین برقرار
بود.

6

جدعون

مردم اس���رائیل بار دیگر در نظ���ر خداوند گناه کردند
و خداوند اجازه داد تا مدیانیان هفت س���ال ،بر �آنها
حکومت کنند2 .مدیانیان چنان بر قوم اسرائیل ظلم میکردند
که اس���رائلیان ،خود را از ترس �آنها در غارها و کوهس���تانها
پنهان میکردند3 .هر وقت که مردم اس���رائیل کش���ت و زرع
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میکردند ،مدیانیان به همراه عمالیقیان و قبایل بیابانی بر �آنها
هجوم می�آوردند4 .در �آنجا اردو میزدند و کشت و زرع �آنها
را ،تا شهر غزه باقی نمیگذاش���تند و همهچیز را ،از خوراک
گرفته تا گوسفند ،گاو و الاغ غارت میکردند�5 .آنها با گلّه و
رمه و چادرهای خود همچون ملخ هجوم می�آورند و همهچیز
را از بین میبردند .تعداد �آنها و شترهایشان �آنقدر زیاد بود که
نمیشد �آنها را شمرد6 .مردم اسرائیل در مقابل مدیانیان ،بسیار
ذلیل و ضعیف بودند .پس نزد خداوند گریه و زاری کرده ،از
او کمک خواستند.
7چون خداوند گریه و زاری ایشان را بهخاطر ظلم مدیانیان
ش���نید8 ،9-نبیای را برای مردم اس���رائیل فرستاد .او به مردم
گفت« :خداوند چنین میفرماید :من شما را از بردگی در مصر
و از دست همٔه کسانیکه بر شما ظلم میکردند ،رهانیدم .من
�آنها را از سر راه شما دور کردم و زمینشان را به شما بخشیدم.
10به شما گفتم که من خداوند خدای شما هستم .از خدایان
اموریان که در زمین ایشان به سر میبرید ،نترسید .ا ّما شما به
سخنان من گوش ندادید».
11روزی فرشتٔه خداوند �آمد و در زیر درخت بلوطی ،در ُعفره
نشس���ت� .آنجا متعلّق به یو�آش ابیعزری بود .پس���رش جدعون
مخفیانه در چرخشت ،گندم میکوبید تا از نظر مدیانیان پنهان
باشد12 .فرشتٔه خداوند بر او ظاهر شد و گفت« :ای مرد دلاور،
خداوند همراه توست».
13جدعون جواب داد�« :آقا اگر خداوند همراه ماست ،پس
چرا به این روز بد گرفتار هس���تیم؟ کجاست �آن همٔه کارهای
عجیب خداوند ،که اج���داد ما برای ما تعری���ف میکردند و
میگفتند' :خداوند ما را از مصر بی���رون �آورد؟' ا ّما حالا ما را
ترک کرده و اسیر مدیانیان ساخته است».
14خداون���د رو به ط���رف او کرده فرمود« :ب���ا قدرتت ،برو
و مردم اس���رائیل را از دس���ت مدیانیان نجات ب���ده .من تو را
میفرستم».
15جدعون گفت« :چطور میتوانم قوم اسرائیل را نجات بدهم،
چون خاندان من ضعیفترین خاندان طایفٔه منسی است و من
کوچکترین عضو خانوادهام میباشم؟»
16خداوند فرمود« :من همراه تو هس���تم و تو میتوانی همٔه
مدیانیان را شکست بدهی».
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17جدعون گفت« :اگر تو به من لطف داری ،معجزهای به
من نشان بده تا بدانم که حقیقتاً تو خداوند هستی که با من
حرف میزنی18 .ا ّما لطفاً از اینجا نرو تا من بروم و یک هدیه
بیاورم و به حضورت تقدیم کنم ».خداوند فرمود« :من میمانم
تا بازگردی».
19پس جدعون به خانٔه خود رفتُ .بزغالهای را کباب کرد و
مقداری �آرد برداشته ،از �آن نان فطیر ُپخت .بعد گوشت را در
س���بدی و �آب گوشت را در کاسهای ریخت و در زیر درخت
بلوط به حضور فرش���تٔه خداوند تقدیم کرد20 .فرشتٔه خداوند
به او گفت« :این گوش���ت و نان فطیر را بگی���ر و بالای این
سنگ بگذار و �آب گوش���ت را بر �آنها بریز ».جدعون اطاعت
کرد�21 .آنگاه فرش���تٔه خداوند ،با نوک عصایی که در دستش
بود ،گوشت و نان فطیر را لمس کرد و �آتشی از سنگ جهید
و گوش���ت و نان فطیر را بلعید .بعد فرشتٔه خداوند از نظرش
ناپدید شد.
�22آنگاه جدعون دانست که او به راستی فرشتٔه خداوند بود و با
ترس گفت�« :آه ای خداوند ،من فرشتٔه خداوند را روبهرو دیدم».
23خداوند به او فرمود« :سلامت باش ،نترس ،تو نمیمیری».
24جدعون در �آنجا قربانگاهی برای خداوند س���اخت و �آن را
«خداوند سرچشمٔه صلح و سلامتی است» نامید( .تا به امروز
در ُعفره که متعلّق به خاندان ابیعزریان است ،باقی است).
25در همان ش���ب خداوند به او فرم���ود« :گاو پدرت را که
هفت ساله است بگیر و به قربانگاه بعل ،که متعلّق به پدرت
اس���ت ببر .قربانگاه را ویران کن و الهٔه اشره را که در پهلوی
�آن است ،بش���کن26 .به جای �آن برای خداوند خدای خود،
بر س���ر این قلعه قربانگا ِه مناسبی بس���از .بعد گاو را گرفته ،با
ِ
چوب الهٔه اشره قربانی س���وختنی تقدیم کن27 ».جدعون ده
نفر از خدمتکاران را با خود برد و طبق دس���تور خداوند رفتار
کرد .چون از فامیل خود و مردم میترسید� ،آن کار را در شب
انجام داد.
28صبح روز بعد ،وقتی مردم ش���هر به �آنج���ا �آمدند ،دیدند
که قربانگاه ویران ش���ده و الهٔه اشره شکسته و گاو دیگری بر
قربانگاه تازه قربانی شده29 .پس از یکدیگر پرسیدند« :این کار
را چه کسی کرده است؟» بعد از جستجوی زیاد فهمیدند که
کار جدعون پسر یو�آش بوده است30 .پس مردم شهر نزد یو�آش
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رفتند و به او گفتند« :پس���رت را بیرون بیاور .سزای او مرگ
اس���ت ،زیرا قربانگاه بعل را ویران کرده و الهٔه اشره را که در
پهلوی �آن بود ،شکسته است».
31ا ّما یو�آش به �آنهایی که برای دستگیری پسرش �آمده بودند،
گفت« :شما میخواهید به بعل کمک کنید و از او طرفداری
نمایید؟ ولی این را بدانید هرکسی که بخواهد از او دفاع کند تا
فردا صبح خواهد مرد .اگر او واقعاً خداست ،بگذارید خودش
از خود دفاع کند چون قربانگاهش ویران ش���ده است32 ».از
�آن روز به بعد جدعون یروبعل نامیده ش���د( .یعنی بگذار بعل
از خود دفاع کند).
�33آنگاه همٔه مدیانیان ،عمالیقیان و مردم مشرق زمین متّحد
شدند و از رود اردن عبور کرده ،در دشت یزرعیل اردو زدند.
34بعد روح خداوند بر جدعون �آمد و او ش���یپور را نواخت و
مردم ابیعزر را جمع کرد که به دنبال او بروند35 .قاصدانی را
هم به تمام طایفٔه منسی فرستاد و �آنها هم �آمدند و به دنبال او
رفتند .همچنین به طایفههای اشیر ،زبولون و نفتالی پیام فرستاد
و �آنها هم �آمدند و به او پیوستند.
36جدعون به خدا گفت« :اگر همانطور که وعده فرمودی،
قوم اس���رائیل را به وسیلٔه من نجات میدهی37 ،پس من پشم
گوسفند را در خرمنگاه میگذارم .اگر شبنم تنها بر پشم نشسته
باشد و زمین خشک باشد ،میدانم که اسرائیل به دست من
نجات مییابد38 ».همینطور هم شد .وقتی صبح روز بعد از
خواب بیدار شد ،پشم را فش���رد؛ از پشم �آنقدر شبنم چکید
که یک کاسه ُپر شد�39 .آنگاه جدعون به خدا گفت« :بر من
خشمگین نشو .یکبار دیگر هم میخواهم امتحان کنم .این
دفعه پشم خشک بماند و زمین اطراف �آن با شبنمَ ،تر باشد».
40خدا مطابق خواهش او عمل کرد .پشم خشک ماند و زمین
اطراف �آن با شبنم تر شد.

7

جدعون مدیانیان را شکست میدهد

صبح روز دیگر ،یروبعل یعنی جدعون ،با همٔه مردمی
که با او بودند رف���ت و در کنار چش���مه َح ُرود اردو
زد .اردوگاه مدیانیان در ش���مال �آنها ،در دش���ت کوه موره،
برپا بود.
2خداوند به جدعون فرمود« :تعداد افراد شما بسیار زیاد است
تا من شما را بر مدیانیان پیروزی بخشم زیرا �آن وقت خواهید
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گفت ما با قدرت و توان خودمان نجات یافتیم3 .به مردم بگو:
هرکسی که ترسوست و از جنگ میترسد باید از کوه جلعاد
به خانٔه خود بازگردد ».بیست و دو هزار نفر از �آنجا برگشتند
و تنها ده هزار نفرشان باقی ماندند.
4خداوند به جدعون فرمود« :هنوز هم افراد شما زیاد است.
�آنها را به لب چشمه ببر و �آنجا من به تو نشان میدهم که چه
کسانی بروند و چه کس���انی بمانند5 ».پس جدعون �آنها را به
کنار چشمه �آب برد .خداوند به جدعون گفت�« :آنها را با تو ّجه
به طرز �آب خوردنشان به دو دسته تقسیم کن .کسانیکه دهان
خود را در �آب گذاشته مثل سگها �آب مینوشند و �آنهایی که
زانو زده با دستهای خود �آب مینوشند6 ».کسانیکه با دستهای
خود �آب نوشیدند ،سیصد نفر بودند .و بق ّیه زانو زده ،با دهان
خود از چشمه �آب نوشیدند7 .خداوند به جدعون گفت« :با
همین سیصد نفر که با دستهای خود از چشمه �آب نوشیدند،
مدیانیان را مغلوب میکنم .بق ّیه را به خانههایشان بفرست».
8پس جدعون تنها سیصد نفر را با خود نگه داشت و دیگران را
پس از �آن که �آذوقه و شیپورها را از �آنها گرفت ،به خانههایشان
فرستاد .سربازان مدیانی در دشت پایین �آنها اردو زده بودند.
9در همان شب خداوند به جدعون فرمود« :برو و به اردوی
مدیانیان حمله کن و من �آنها را به دست تو مغلوب میکنم10 .ا ّما
اگر میترسی که حمله کنی ،اول با خادمت فوره ،به اردوگاه
مدیانیان برو 11و گوش بده که �آنها چه میگویند و �آن وقت دلیر
میشوی و برای حمله جر�أت پیدا میکنی ».پس جدعون همراه
فوره به مرز اردوگاه دشمن رفتند12 .مدیانیان ،عمالیقیان و قبایل
بیابانی مانند دستٔه بزرگی از ملخ در دشت جمع شده بودند و
شتران بسیاری به فراوانی ریگهای ساحل دریا داشتند.
13وقتی جدعون به اردوگاه دشمن رسید ،یکی از مردان به
دوست خود خوابی را که دیده بود ،بیان میکرد .گفت« :خواب
دیدم که یک نان جو در اردوی مدیانیان افتاد ،به چادر خورد،
�آن را واژگون کرد و چادر بر زمین افت���اد14 ».رفیقش گفت:
«خواب تو فقط یک تعبیر دارد .به این معنی که جدعون پسر
یو�آش اسرائیلی ،با شمشیر می�آید و خدا مدیانیان و تمام اردوگاه
ما را به دست او خواهد سپرد».
15وقتی جدعون خواب و تعبیر �آن را شنید ،به سجده افتاد و
بعد به اردوی اسرائیل برگشت و به مردم گفت« :برخیزید که
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خداوند سپاه مدیانیان و متّحدان �آنها را به دست ما داده است».
16بعد جدعون �آن س���یصد نفر را به سه دسته تقسیم کرد .به
دست هر کدام یک شیپور و یک کوزٔه خالی داد .در داخل هر
کوزه یک مشعل گذاشت17 .به �آنها گفت« :وقتی به نزدیک
اردوگاه دشمن رسیدیم به من نگاه کنید ،هرچه من کردم شما
هم بکنید18 .وقتی من شیپور را نواختم ،همٔه کسانیکه با من
هستند ش���یپورهای خود را در اطراف اردوگاه بنوازند و فریاد
بزنند' :ما برای خداوند و برای جدعون جنگ میکنیم!'»
19پس جدع���ون و یکصد نفری که با او بودند ،قبل از نیمه
شب به نزدیکی مرز اردوگاه رسیدند ،وقتیکه نگهبانان عوض
شدند ،ش���یپورهای خود را به صدا در�آوردند .و کوزههایی را
که در دست داشتند شکس���تند20 .و هر سه دسته شیپورها را
نواختند و کوزهها را شکستند .مش���علها را به دست چپ و
ش���یپورها را به دست راست گرفته ،نواختند و فریاد بر�آوردند:
«ما برای خداوند و برای جدعون میجنگیم!» 21همٔه �آنها در
اطراف اردوگاه در جای خود ایستادند و سپاه عظیم ،وحشتزده
به هر طرف میدویدند و فریادکنان فرار میکردند22 .همین که
تمام سیصد نفر شیپورهای خود را نواختند ،خداوند سربازان
دشمن را به جان یکدیگر انداخت و �آنها از یک سر اردوگاه
تا سر دیگر �آن ،یکدیگر را با شمشیر میکشتند� .آنها تا بیت
ریرت و تا سرحد �آ َبل َمحوله ،که در نزدیکی
شطه به جانب َص َ
َطبات است ،فرار کردند.
23جدعون به مردم طایفههای نفتالی ،اش���یر و منس���ی پیام
فرستاد که بیایند و به تعقیب فراریان بروند24 .او همچنین به
تمام کوهس���تان افرایم ،قاصدانی را با این پیغام فرس���تاد« :به
جنگ مدیانیان بیایی���د و راه �آبها و رود اردن را تا بیت با َره به
روی ایش���ان ببندید�25 ».آنها دو سردار مدیانی ،یعنی ُغراب و
ذئب را دستگیر کردند .غراب را در نزد صخرٔه غراب کشتند
و ذئب را در چرخشت شراب سازیاش به قتل رساندند .بعد
از �آن که مدیانیان را فراری دادند سرهای غراب و ذئب را به
�آن طرف اُردن نزد جدعون بردند.

8

شکست نهایی مدیانیان

مردم افرایم به جدعون گفتند« :این چه کاری بود که
با ما کردی؟ چرا وقتی به جنگ مدیانیان رفتی ما را
خبر نکردی؟» پس او را با خشم بسیار سرزنش نمودند.
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2جدعون به �آنها گفت�« :آیا خوشهچینی افرایم از میوهچینی
ابیعزر بهتر نیست؟ کار شما در پایان جنگ بمراتب ،مهمتر از
کار ما در شروع جنگ بود3 .زیرا خداوند به شما کمک کرد
که دو سردار مدیانیان ،یعنی ُغراب و َذئب را دستگیر کنید».
با این سخن جدعون� ،آنها �آرام شدند.
4بعد جدعون ،با س���یصد نفر از همراهان خود از رود اردن
عبور کرد� .آنها با وجود اینکه بس���یار خسته بودند ،باز هم از
تعقیب دش���من دست نکش���یدند5 .جدعون به مردم ُسك ّوت
گفت« :لطفاً به همراه���ان من چیزی برای خ���وردن بدهید،
زیرا �آنها خس���ته و بیحال شدهاند و ما هنوز در تعقیب َز َبح و
َصل ُمونَع ،پادشاهان مدیان هستیم».
6رهبران ُسك ّوت گفتند�« :آیا زبح و صلمونع را دستگیر کردهای
که ما به سپاه تو نان بدهیم؟»
7جدعون گفت« :بسیار خوب! وقتیکه خداوند زبح و صلمونع
را به دست من تسلیم کند� ،آنگاه من گوشت بدن شما را با
تیغ و خار بیابان می َد َرم8 ».جدع���ون از �آنجا به َفنوعیل رفت
و از �آنها هم ،درخواس���ت خوراک کرد� .آنها هم ،مانند مردم
ُسك ّوت به او جواب دادند9 .جدعون به مردم فنوعیل گفت:
«وقتی به سلامتی بازگردم این ُبرج را ویران میکنم».
10در این وقت َز َبح و َصلمونع با پانزده هزار سرباز در َقرقور
بودند .از تمام قوای ش���رقی فقط همین تعداد باقیمانده بود،
زیرا یکصد و بیست هزار نفرشان قبلا ً تلف شده بودند11 .بعد
جبها رفته ،با یک
جدعون از راه کاروان رو در ش���رق نوبح ُی َ
حمله ناگهانی سپاه مدیانیان را شکست داد12 .زبح و صلمونع
ب �آنها رفت و هر دو پادشاه مدیان
فرار کردند .جدعون به تعقی 
را دستگیر کرد و تمام سپاه �آنها را تارومار کرد.
13بعد جدعون پس���ر یو�آش از طریق گردنه حا َرس از جنگ
برگش���ت14 .او یک جوان ُس���ك ّوتی را دستگیر کرد و پس از
پرس و جو از او خواس���ت ت���ا نامهای م�أموران و س���رکردگان
ُس���ك ّوت را بنویس���د� .آن جوان نام هفتاد و هفت نفرشان را
نوشت15 .جدعون به ُسك ّوت رفت و به مردم �آنجا گفت« :به
ی کردید و
یاد بیاورید که شما از کمک کردن به من خوددار 
گفتید که من هرگز نمیتوانم زبح و صلمونع را دستگیر کنم
و از دادن خوراک به ما که خسته و بیحال بودیم ،خودداری
کردید .اینک ببینید �آنها اینجا هستند16 ».بعد با خار بیابان،
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رهبران ُسك ّوت را مجازات کردُ 17 .برج فنوعیل را ویران نمود
و مردان شهر را به قتل رساند.
18بعد به زبح و صلمونع گفت�« :آنهایی را که در تابور کشتید
چگونه اشخاصی بودند؟»
جواب دادند�« :آنها همگی مانند شما و هر کدام مانند یک
شاهزاده بودند ».جدعون گفت:
«19پس �آنها برادران و پسران مادر من بودند .به خداوند قسم،
اگر شما �آنها را نمیکشتید ،من هم شما را نمیکشتم20 ».پس
به پس���ر اول خودَ ،ی َتر گفت« :برخیز و �آنها را ب ُکش ».ا ّما یتر
دست به شمشیر نبرد و ترسید ،چون هنوز بسیار جوان بود.
�21آنگاه زبح و صلمونع به جدعون گفتند« :تو خودت ما را
بکش .ما میخواهیم که به دست یک شخص شجاعی ،مثل
تو کشته شویم ».پس جدعون برخاس���ت ،زبح و صلمونع را
کشت و گردنبندهای شترهای ایشان را نیز برداشت.
22مردم اسرائیل به جدعون گفتند« :تو بیا و حاکم ما باش،
تو و پسرانت و نسلهای �آیندٔه تو ،زیرا تو ما را از دست مدیانیان
نجات دادی».
23جدعون جواب داد« :نه من و نه پسران من ،پادشاه شما
میشویم .حاکم شما خداوند اس���ت24 .ا ّما یک خواهش از
شما میکنم که هر کدامتان گوش���وارههایی را که به غنیمت
گرفتهاید به من بدهید( ».چون دش���منان �آنها ،که اسماعیلی
بودند ،همگی گوشوارٔه طلا داشتند).
�25آنها جواب دادند« :با کمال میل ،ما گوشوارهها را به تو
میدهیم ».پس �آنها ردایی را روی زمین پهن کردند و همگی
گوشوارههایی را که به غنیمت گرفته بودند ،در �آن انداختند.
26وزن گوش���وارهها به غیراز گردنبندهای شتران ،و زنجیرها و
لباسهای ارغوانی پادشاهان مدیان و حلقههای گردن شترهایشان،
در حدود بیس���ت کیلوگرم طلا ب���ود27 .جدعون از �آنها یک
مجسمٔه طلایی ساخت و �آن را در شهر خودُ ،عفره قرار داد.
بزودی مردم اسرائیل شروع به پرستش �آن کردند .این کار برای
جدعون و خانوادهاش دامی شد.
28به این ترتیب مردم مدیان به دست اسرائیل شکست خوردند
و دیگر نتوانس���تند قدرت خود را به دست بیاورند .در دوران
عمر یروبعل ،مدّت چهل س���ال صلح و �آرامش در �آن سرزمین
برقرار بود.
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29جدعون ،پس���ر یو�آش به خانٔه خود برگشت30 .او دارای
هفتاد پس���ر بود زیرا زنهای زیادی داشت31 .او همچنین یک
صیغه در شَ کیم داشت که برایش یک پسر به دنیا �آورد و وی را
ابیملک نامید32 .وقتیکه جدعون فوت کرد ،پیر و سالخورده
شده بود .او را در �آرامگاه پدرش یو�آش ،در عفره در سرزمین
ابیعزریان به خاک سپردند.
33بعد از وفات جدعون ،مردم اسرائیل دوباره گمراه شده،
به پرستش بعل پرداخته و بت بعل را خدای عهد خود نامیدند
34و خداوند خدای خود را از ی���اد بردند .خدایی که �آنها را
از دست دشمنان اطرافشان نجات داده بود�35 .آنها خدمات
یروبعل (جدعون) را که در حق ایشان کرده بود ،فراموش نمودند
و به خاندان او احترام نگذاشتند.

9

ابیملک

ابیملک ،پس���ر جدعون نزد خویشاوندان مادر خود به
ش���کیم رفت و همه را جمع کرده به �آنها گفت«2 :به
اطّلاع تمام مردم شکیم برسانید و از �آنها بپرسید� :آیا میخواهید
هفتاد پس���ر جدعون حاکم بر شما باش���ند یا یک نفر که من
هستم؟ و به یاد داشته باش���ید که من از گوشت و خون شما
میباشم3 ».پس خویش���اوندان مادرش ،از طرف او حرفهایی
را که زده بود ،به مردم شکیم گفتند .و �آنها با کمال خوشی
پیروی از ابیملک را قبول کردند و گفتند« :او برادر ماست».
�4آنها هفتاد س ّکٔه نقره ،از پرستش���گاه بعل عهد به او دادند.
ابیملک با �آن پول ،مردان ولگرد و بیکار را اجیر کرد تا به او
بپیوندند5 .بعد ابیملک به خانٔه پدر خود به عفره رفت و هفتاد
برادر خود را روی یک سنگ کشت .تنها کوچکترین �آنها ،که
یوتام نام داش���ت ،زنده ماند؛ زیرا او خود را پنهان کرده بود.
6بعد همٔه ساکنان شکیم و بیت ملو ،کنار ستون درخت بلوط
در شکیم ،او را به پادشاهی برگزیدند.
7وقتی یوتام باخبر شد ،به بالای کوه َجرزیم ایستاد و با صدای
بلند به مردم گفت« :ای ساکنان شکیم ،به من گوش بدهید تا
خدا به شما گوش بدهد8 .یک روز درختان تصمیم گرفتند که
پادشاهی برای خود انتخاب کنند� .آنها اول نزد درخت زیتون
رفتند و گفتند' :بیا پادشاه ما باش9 '.ا ّما درخت زیتون به �آنها
گفت�' :آیا میخواهید که من از روغن خود ،که به وسیلٔه �آن
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خدایان و اش���خاص را احترام میگذارن���د ،صرف نظر کنم و
بروم حاکم درختان دیگر باشم؟' 10بعد درختان به درخت انجیر
گفتند' :بیا پادشاه ما ش���و11 '.درخت انجیر جواب داد' :من
نمیخواهم که شیرینی و میؤه خوب خود را ترک کنم و بروم و
بر درختان دیگر پادشاهی کنم12 '.سپس نزد تاک انگور رفتند
و گفتند' :بیا پادشاه ما شو13 '.تاک گفت�' :آیا باید از شراب
خود که برای خدایان و انسان خوشی می�آورد صرفنظر کنم
و حاکم درختان دیگر شوم؟' 14بالاخره نزد بوتٔه خار رفتند و
گفتند' :بیا و پادشاه ما باش15 '.بوتٔه خار جواب داد' :اگر به
راستی میخواهید که من پادشاه شما شوم ،پس بیایید در سایٔه
من پناه ببرید ،وگرنه �آتش���ی از من خواهد برخاست که حتّی
تمام درختان سدر لبنان را خواهد سوزانید'.
«16اکنون خوب فکر کنید که �آیا انتخاب ابیملک به عنوان
پادشاه ،کار درستی است؟ �آیا نسبت به جدعون و خاندانش
احسان نمودهاید و کاری که لایق او باشد ،به عمل �آوردهاید؟
17پدر من برای شما و بهخاطر شما جنگ کرد .زندگی خود
را به خطر انداخت و ش���ما را از دست مدیانیان نجات داد.
18ا ّما شما امروز برضد خانوادٔه پدرم برخاستهاید و هفتاد پسر
او را روی یک سنگ کُشتید و ابیملک را که پسر کنیز اوست،
فقط بهخاطر اینکه یکی از اقوام شماست به عنوان پادشاه خود
انتخاب کردید19 .اگر ش���ما یقین دارید که از روی راستی و
صداقت این کار را کردهاید و احترام جدعون را بجا �آوردهاید،
من نیز �آرزو میکنم که ش���ما و ابیملک با هم خوش باش���ید.
20وگرنه� ،آتش���ی از ابیملک برخیزد که همٔه ساکنان شکیم و
بیت ملُو را بسوزاند و تمام مردم شکیم و بیت ملو و نیز خود
ابیملک را از بین ببرد21 ».بعد یوتام از �آنجا گریخت و از ترس
برادر خود ،ابیملك ،به َبئیر فرار کرد.
22ابیملک مدّت سه سال بر اسرائیل حکومت کرد�23 .آنگاه
خداوند روح شرارت بین ابیملک و مردم شکیم ایجاد کرد و
مردم شکیم برضد ابیملک شورش نمودند24 .پس از این حادثه،
ابیملک و ساکنان شکیم که در قتل هفتاد پسر جدعون با او
همدست بودند ،به سزای کارهای خود رسیدند25 .مردم شکیم
برای حمله بر ابیملك ،در امتداد ج���ادهای که به بالای کوه
میرفت ،کمین کردند و هرکسی را که از �آنجا میگذشت،
غارت میکردند .کسی به ابیملک خبر داد.
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َ 26جعل پسر عابد ،با خویشاوندان خود به شکیم �آمد و در
�آنجا ،در بین مردم شهرت و اعتبار زیادی پیدا کرد27 .یک روز
�آنها بیرون رفتند و از تاکستانی انگور چیدند و جشن گرفتند.
س���پس به پرستش���گاه خدای خود رفتند و در �آنجا خوردند و
نوشیدند و ابیملک را مسخره کردندَ 28 .جعل از مردم پرسید:
«ابیملک کیست؟ چرا ما مردم شکیم باید او را خدمت کنیم؟
�آیا او پسر جدعون و نام دستیارش َزبول نیست؟ ما باید به ج ّد
خود حامور وفادار باشیم29 .ای کاش این مردم زیر دست من
میبودند ت���ا من ابیملک را از بین میب���ردم� .آنگاه به ابیملک
میگفتم :تمام لشکرت را جمع کن و به جنگ ما بیا».
30ا ّما وقتی َزبول حاکم شهر ،سخنان جعل پسر عابد را شنید،
بسیار خشمگین شد31 .او پیامی به ابیملک در ارومه فرستاده
گفت« :جعل پسر عابد و خویشاوندان او به شکیم �آمدهاند و
مردم را برضد تو میشورانند32 .پس هنگام شب با همراهانت
بروید و پنهان شوید33 .صبح روز بعد ،وقت طلوع �آفتاب بروید
و به شهر حمله کنید .وقتیکه او و مردانش برای مقابله �آمدند،
�آن وقت هر معاملهای که میخواهی با �آنها بکن».
34پس ابیملک و همٔه کسانیکه با او بودند ،شبانگاه رفتند و به
چهار دسته تقسیم شده ،در کمین نشستند35 .وقتی صبح شد،
جعل بیرون رفت و نزد دروازٔه شهر ایستاد .ابیملک با همراهان
خود از کمینگاه بیرون �آمد36 .چون جعل �آنها را دید ،به زبول
گفت�« :آن مردم را میبینی که از کوه پایین می�آیند!»
زبول به او گفت« :تو سایٔه کوه را مردم خیال کردی».
37جع���ل باز گفت« :ببین مردم ب���ه طرف ما می�آیند و یک
گروه دیگر هم از راه بلوط َم ُعونیم می�آیند».
�38آنگاه زبول رو به طرف او کرده پرس���ید« :کجاس���ت �آن
حرفهای توخالیای که میزدی؟ ی���ادت می�آید که میگفتی:
ابیملک کیست که ما خدمت او را بکنیم؟ اینها کسانی هستند
که تو به �آنها ناس���زا میگفتی .پس حالا ب���رو و با �آنها جنگ
کن39 ».جعل پیش���اپیش مردم ش���کیم برای جنگ با ابیملک
رفت40 .ابیملک او را شکس���ت داد و او فرار کرد .بسیاری
از مردم شکیم زخمی ش���دند و تا نزدیک دروازٔه شهر ،به هر
طرف روی زمین افتادند41 .ابیملک در ارومه س���اکن ش���د و
زبول جعل را با وابستگانش از ش���کیم بیرون راند تا دیگر در
�آنجا زندگی نکنند.
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42روز دیگر مردم ش���کیم به صحرا رفتن���د و ابیملک باخبر
شد43 .او مردان خود را جمع کرد و به سه دسته تقسیم کرد
و در صحرا کمی���ن کردند .وقتی مردم را دیدند که از ش���هر
بیرون می�آیند ،از کمینگاه خود خارج شدند و همه را به قتل
رساندند44 .ابیملک و همراهانش با شتاب رفتند و در جلوی
دروازٔه شهر ایستادند تا نگذارند که مردم به شهر داخل شوند.
در عین حال دو دستٔه دیگر �آنها ،به کسانیکه در صحرا بودند
حمله کردند و همه را کشتند45 .ابیملک تمام �آن روز جنگ
کرد تا اینکه ش���هر را به تص ّرف خود در�آورد .همٔه کسانی را
که در شهر بودند ،از بین بردند .شهر را ویران کردند و در �آن
نمک پاشیدند.
46وقتی مردمی که در نزدیک ُبرج شهر بودند ،از واقعه باخبر
ش���دند ،به قلعٔه پرستش���گاه خدای عهد پناه بردند47 .وقتی
ابیملک اطّلاع یافت که ساکنان ُبرج شکیم در یکجا جمع
شدهاند48 ،با همراهان خود بر بالای کوه َصل ُمون رفت .تبری
را به دست گرفته ،شاخٔه درختی را برید و �آن را بر شانٔه خود
گذاشت� .آنگاه به همراهان خود گفت« :کاری که من کردم
ش���ما هم فوراً بکنید!» 49پس هرکدام یک ش���اخٔه درخت را
بریده ،به دنبال ابیملک رفتند .شاخهها را بردند و در اطراف
قلعه انباشته و �آنها را �آتش زدند .همٔه مردم ُبرج شکیم ،که در
حدود یکهزار مرد و زن بودند ،هلاک شدند.
50بعد ابیملک به ش���هر تاباص رفت .در �آنجا اردو زد و �آن
را تص ّرف کرد51 .ا ّما در بین ش���هر یک ُبرج بسیار مستحکم
وجود داشت .پس همٔه مردم ،زن و مرد و رهبران به داخل �آن
ُبرج رفتند و دروازهها را بستند .سپس چند نفر برای دیدهبانی
به پش���ت بام ُبرج رفتند52 .ابیملک برای حمله به طرف ُبرج
رفت .وقتی به دروازٔه ُبرج نزدیک ش���د تا �آن را به �آتش بزند،
53یکی از زنها سنگ �آسیایی گرفته بر سر ابیملک انداخت و
کاسٔه سرش را شکس���ت54 .ابیملک به جوان سلاحدار خود
گفت« :شمشیرت را بِکش و مرا ب ُکش تا مبادا بگویند :یک
زن او را کُشت ».پس �آن جوان شمشیر خود را به شکم او فرو
کرد و او را کشت55 .چون مردم اسرائیل دیدند که ابیملک
مرده است ،همه به خانههای خود برگشتند.
56به این ترتیب خدا ،ابیملک را بهخاطر گناهی که در مقابل پدر
خود کرد و هفتاد پسر او را کشت ،به سزای کارهایش رساند.
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57خدا همچنین بلای شرارت مردم شکیم را بر سر خودشان
�آورد .ب���ه این ترتیب نفرین یوتام ،پس���ر جدع���ون به حقیقت
پیوست.

10

تولع

بعد از مرگ ابیملك ،یک نفر از طایفٔه یساکار به
نام تُولَع پسر فُواه نؤه دودا ،برای نجات قوم اسرائیل
�آمد .او در شهر شامیر در کوهستان افرایم زندگی میکرد2 .او
مدّت بیست و سه سال بر اسرائیل رهبری کرد .بعد از وفاتش
او را در شامیر به خاک سپردند.
یائیر

3بعد از او یائیر جلعادی ،بیس���ت و دو سال حاکم اسرائیل
بود4 .او دارای س���ی پسر بود که بر سی الاغ سوار میشدند
و سی شهر در س���رزمین جلعاد داش���تند که تا به امروز به نام
شهرهای یائیر یاد میشوند5 .وقتیکه فوت کرد ،او را در قامون
دفن کردند.
6بار دیگر مردم اسرائیل با پرستش خدایان در پیشگاه خداوند
شرارت ورزیده ،خدایان بعل و عشتاروت ،یعنی خدایان سوریه،
صیدون ،مو�آب ،عمون و فلس���طین به خداوند گناه ورزیدند.
�آنها او را ترک کرده ،از عبادت او دست کشیدند7 .پس �آتش
خشم خداوند ش���علهور شد و �آنها را زیر س���لطٔه فلسطینیان و
عمونیان برد8 .برای مدّت هجده سال �آنها بر اسرائیلیانی که در
سرزمین اموریان در شرق رود اردن در جلعاد زندگی میکردند،
ظلم و ستم روا داشتند9 .عمونیان از رود اردن عبور کرده ،برای
جنگ با طایفههای یه���ودا ،بنیامین و افرایم رفتند و زندگی را
بر مردم اسرائیل تلخ ساختند.
�10آنگاه قوم اس���رائیل به حضور خداوند گریه و زاری کردند
و گفتند« :ما در برابر تو گناه کردهایم ،زیرا ما خدای خود را
ترک نموده ،خدایان بعل را پرستش کردهایم».
11خداوند به �آنها فرمود�« :آیا من ش���ما را از دس���ت مردمان
مصر ،اموری ،عمونی و فلس���طینی نجات ندادم؟ �12آیا وقتی
شما از دست ظلم مردم صیدون ،عمالق و معونی نزد من فریاد
کردید ،ش���ما را نجات ندادم؟ 13ا ّما شما مرا ترک کردید و
خدایان بیگانه را پرستیدید ،پس من دیگر شما را نجات نخواهم
داد14 .بروید نزد همان خدایانی که برای خود انتخاب کردید
تا شما را از ظلم و ستمی که میکشید ،خلاص کنند».
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15مردم اس���رائیل به خداوند گفتند« :ما گناهکاریم .هرچه
ک���ه میخواهی در حق ما بک���ن .ا ّما اکنون یکب���ار دیگر ما
را نج���ات بده16 ».پس �آنها خدای���ان بیگانه را از بین بردند و
دوباره خداوند را پرستش کردند .پس خداوند بر رنجهای �آنان
شفقت نمود.
17در این وقت عمونیان ،سپاه خود را در جلعاد �آماده و مج ّهز
کردند .مردم اسرائیل هم همه یکجا جمع شده ،در مصفه اردو
زدند18 .رهبران سپاه جلعاد از یکدیگر پرسیدند« :چه کسی
میخواهد فرمانده ما در جنگ با عمونیان باشد؟ هرکسی که
داوطلب شود� ،آن شخص حاکم ما در جلعاد خواهد بود».

11

یفتاح

یفتاح جلعادی جنگجویی دلاور ،ا ّما پسر یک فاحشه
بود و پدرش جلعاد نام داشت2 .جلعاد از زن اصلی
خود دارای پسران دیگری هم بود .وقتی پسرانش بزرگ شدند،
یفتاح را از سرزمین خود بیرون کرده به او گفتند« :تو از میراث
پدر ما ح ّقی نداری ،زیرا تو پسر یک زن دیگر هستی3 ».پس
یفتاح از نزد برادران خود فرار کرد و در سرزمین طوب ساکن
شد .در �آنجا تعدادی اشخاص شرور را دور خود جمع کرده،
سردسته �آنها شد.
4بعد از مدّتی ،جنگ بین عمونیان و اس���رائیل شروع شد.
5رهبران جلعاد ،برای �آوردن یفت���اح ،به طوب رفتند 6و به او
گفتند« :بیا و ما را رهبری کن تا به کمک تو بتوانیم با عمونیان
جنگ کنیم».
7یفتاح به �آنها جواب داد« :ش���ما از روی دش���منی ،مرا از
خانٔه پدرم بیرون راندید و اکنون چون گرفتار شدهاید ،نزد من
�آمدهاید».
8سرکردگان جلعاد گفتند« :ما به تو احتیاج داریم تا با ما به جنگ
عمونیان بیایی و رهبر و فرماندٔه تمام سرزمین جلعاد باشی».
9یفتاح به �آنان گفت« :اگر شما مرا به سرزمین خودم بازگردانید
تا با عمونیان جنگ کنم و خداوند مرا پیروزی بخشد من حاکم
ش���ما خواهم بود�10 ».آنها گفتند« :ما قسم میخوریم و خدا
ش���اهد ما باش���د که هرچه میخواهی انجام میدهیم11 ».پس
یفتاح با رهبران جلعادی رفت و مردم �آنجا او را به عنوان رهبر
و فرماندٔه خود انتخاب کردن���د و جلعاد در مصفه در حضور
خداوند ،سخنان خود را بیان کرد.
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12بع���د یفتاح ،قاصدانی را نزد پادش���اه عمونیان با این پیام
فرستاد« :با ما چه دشمنی داری که به جنگ ما �آمدهای؟»
13پادشاه عمونیان در جواب گفت« :بهخاطر اینکه وقتی قوم
اسرائیل از مصر �آمدند ،سرزمین ما را از وادی اَرنون تا به َیبوق
و رود اردن گرفتند .حالا میخواهیم که سرزمین ما را به �آرامی
به ما بازگردانید».
14یفتاح باز چند نفر را نزد پادشاه عمونیان فرستاد که به او
بگوید«15 :اسرائیل زمین مو�آب و عمونیان را بزور نگرفته است،
16بلکه وقتی از مصر خارج شدند ،از راه بیابان به خلیج عقبه
و از �آنجا عبور کرده به قادش �آمدند17 .بعد مردم اس���رائیل از
پادشاه اَدوم خواهش کرده ،گفتند :به ما اجازٔه عبور از سرزمینت
را بده .ا ّما او خواهش ایش���ان را قبول نکرد .از پادشاه مو�آب
هم همین خواهش را کردند و او ه���م به �آنها جواب رد داد،
پس مردم اس���رائیل در قادش ماندند18 .بعد از راه بیابان رفتند
و س���رزمین اَدوم و مو�آب را دور زده ،به س���مت شرقی مو�آب
رسیدند و در قسمت دیگر وادی ارنون اردو زدند .گرچه ارنون،
سرحد مو�آب بود ،ا ّما مردم اس���رائیل هیچگاه سعی نکردند از
سرحد گذشته ،داخل خاک مو�آب شوند19 .بعد مردم اسرائیل
به سیحون ،پادشاه اموریان و پادشاه حشبون پیام فرستاده ،از
�آنها خواهش کردند که از راه سرزمین �آنها به وطن خود بروند.
20ولی س���یحون به مردم اسرائیل اعتماد نکرد و نه تنها به �آنها
اجازٔه عبور نداد؛ بلکه تمام سپاه خود را جمع کرده در یا َهص
اردو زد و با اسرائیل جنگید21 .خداوند خدای اسرائیل ،سیحون
و تمام مردم او را به دست اسرائیل تسلیم کرد .به این ترتیب،
اسرائیل �آنها را شکست داده تمام سرزمین اموریان را تص ّرف
نمودند22 .همچنان س���رزمین اموریان از ارنون تا به یبوق و از
بیابان تا رود اردن ،به تص ّرف اسرائیل در�آمد23 .پس خداوند
خدای اسرائیل بود که اموریان را بهخاطر قوم خودش اسرائیل،
بیرون کرد� .آیا میخواهید �آن زمین را پس بگیرید؟ 24شما �آنچه
را که خدایتان کموش به شما داده است ،نگاه دارید و هرچه
را هم که خداوند خدای ما به ما بخش���یده است ،برای خود
نگاه میداریم�25 .آیا تو از بالاق پسر صفور ،پادشاه مو�آب بهتر
هستی؟ او هرگز خیال بدی در مقابل اسرائیل نداشته و نه هرگز
با اسرائیل جنگیده است26 .مردم اسرائیل در این سرزمین مدّت
سیصد سال زندگی کردهاند و در سرزمین َحشبون ،عروعیر و
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روستاهای اطراف �آنها و تا وادی ارنون ،پراکنده بودهاند .چرا
در این مدّت ،ا ّدعای مالک ّیت �آن را نکردید؟ 27بنابراین ،من
به شما بدی نکردهام ،بلکه این تو هستی که قصد جنگ داری
و به ما بدی میکنی .خداوند که داور عادل اس���ت ،داوری
خواهد کرد که گناهکار کیست؛ قوم اسرائیل یا مردم عمون».
28ا ّما پادشاه عمونیان به پیام یفتاح گوش نداد.
�29آنگاه روح خداوند بر یفتاح �آمد و با ارتش خود از جلعاد
و منسی گذش���ته ،به مصفه جلعاد �آمد و در �آنجا برای حمله
�آماده شد30 .یفتاح نذر کرد که اگر خداوند به او کمک کند
که عمونیان را شکست بدهد31 ،در وقت بازگشت به وطن،
اولین کسی را که از در خانٔه او بیرون بیاید ،به عنوان قربانی
سوختنی برای خداوند تقدیم کند.
32پس یفتاح برای حمله به عمونیان از رود گذشت و خداوند
او را پیروز گردانید33 .در یک حملٔه ناگهانی با کمک خداوند،
�آنها را شکست داد و بیست شهر ایشان را ،از عروعیر تا منیت
تا �آبیل کرامیم از بین برد و همٔه مردم را ،به قتل رساند .به این
ترتیب عمونیان از دست اسرائیل شکست خوردند.
دختر یفتاح

34بعد از �آن یفتاح به خانٔه خود در مصفه برگشت .یگانه
دختر او ،درحالیکه رقص میکرد و دایره میزد ،به اس���تقبال
او از خانه بیرون �آمد .یفتاح به غیراز او پس���ر یا دختر دیگری
نداشت35 .وقتی چش���م یفتاح بر دخترش افتاد ،یقٔه خود را
پاره کرد و گفت�« :آه ای دخترم ،تو مرا به چه دردسر بزرگی
انداختی؛ زیرا از قولی که به خداوند دادهام ،نمیتوانم صرف
نظر کنم».
36دخت���رش به او گف���ت« :پدر جان ،مطاب���ق قولی که به
خداوند دادهای ،رفتار کن .مخصوصاً حالا که خداوند انتقام
ما را از دش���من ما ،یعنی عمونیان گرفته است37 .ا ّما دو ماه
به من مهلت بده تا بر کوهها گردش کنم و با دوس���تانم ماتم
بگیرم ،چون دیگر نمیتوان���م ازدواج کنم38 ».پدرش گفت:
«برو!» �آن دختر برای دو ماه از خانٔه پدر خود رفت و با دوستان
خود برای گردش به کوهها رفت و بهخاطر اینکه باکره از دنیا
خواهد رفت ،ماتم گرفت39 .بعد از پایان دو ماه ،نزد پدر خود
برگش���ت و پدرش مطابق قولی که به خداوند داده بود ،رفتار
کرد� .آن دختر به راستی هرگز عروسی نکرد.
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از �آن به بعد در اسرائیل برای مردم عادت شد40 ،که دختران
جوان ،هر س���ال برای چهار روز میرفتند و برای دختر یفتاح
جلعادی ماتم میگرفتند.

12

یفتاح و طایفۀ افرایم

مردم افرایم برای جنگ �آماده ش���دند؛ �آنها از رود
اردن به سمت زفان گذش���تند و به یفتاح گفتند:
«چرا وقتیکه به جنگ عمونیان رفتی ،از ما دعوت نکردی که
همراه تو برویم؟ حالا ما خانهات را بر سرت �آتش میزنیم».
2یفتاح گفت« :روزی که من و همراهانم با دشمنان در جنگ
بودیم از شما کمک خواستیم ،ا ّما شما به کمک ما نیامدید.
3بنابراین من جان خود را به خطر انداخته ،به جنگ عمونیان
رفتم و با کمک خداوند� ،آنها را شکست دادم .حالا �آمدهاید و
با ما دعوا میکنید؟» �4آنگاه یفتاح مردان جلعاد را جمع کرد و
با افرایم جنگیدند و افرایم را شکست دادند .مردم افرایم یک
بار گفته بودند« :شما فراریان افرایم هستید که در بین افرایم و
منسی زندگی میکنید5 ».مردم جلعاد گذرگاههای رود اردن را به
روی افرایم بستند و اگر یکی از فراریان افرایم میخواست از رود
عبور کند ،نگهبانان جلعاد میپرسیدند« :تو افرایمی هستی؟» اگر
میگفت« :نی ،نیستم�6 ».آن وقت نگهبانان میگفتند« :بگو،
شبولت ».اگر به عوض شبولت ،میگفت سبولت ،یعنی کلمه
را به درستی تل ّفظ نمیکرد� ،آنگاه او را میکشتند .در �آن وقت
چهل و دو هزار نفر از مردم افرایم کشته شدند.
7یفتاح مدّت شش سال حاکم اسرائیل بود .وقتی ُمرد او را
در یکی از شهرهای جلعاد به خاک سپردند.
ابصان ،ایلون و عبدون

8بعد از او ابصان بیتلحمی حاکم اسرائیل شد9 .او دارای
سی پسر و سی دختر بود .او دختران خود را به خارج از خاندان
شوهر داد و برای پسران خود هم سی عروس از خارج �آورد .او
مدّت هفت سال بر اسرائیل حکومت کرد10 .بعد ابصان ُمرد
و در بیتلحم دفن شد.
11بعد از وفات ابصان ،ایلون زبولونی ،حاکم اسرائیل شد .او
مدّت ده سال بر اسرائیل حکومت کرد12 .بعد ایلون درگذشت
و در ایلون واقع در زبولون به خاک سپرده شد.
13پ���س از ایلون ،عبدون پس���ر هلیل فرعتونی ،بر اس���رائیل
حکومت کرد14 .او دارای چهل پس���ر و س���ی نؤه مذکر بود
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که بر هفتاد الاغ سوار میش���دند .بعد از �آن که هشت سال
حکومت کرد 15فوت نمود و در سرزمین افرایم در کوهستان
عمالیقیان دفن شد.

13

تو ّلد سامسون

قوم اسرائیل باز کاری کردند که در نظر خداوند
گناه بود .پس خداون���د �آنها را برای مدّت چهل
سال زیر سلطٔه فلسطینیان برد.
2در شهر صرعه مردی زندگی میکرد که از طایفٔه دان و نام
او مانوح بود .زن او نازا بود و نمیتوانست فرزندی داشته باشد.
3روزی فرشتٔه خداوند نزد �آن زن �آمد و گفت« :تو نازا هستی
و طفلی نداری ،ا ّما حامله میشوی و پسری به دنیا می�آوری.
4باید از خوردن شراب و هر نوع مسکرات خودداری کنی و
چیزهای حرام نخوری5 .موی سر پسری را که به دنیا می�آوری،
نباید بتراشی؛ چون پسرت از ابتدای تولّد ،نذر خداوند میباشد.
او قوم اسرائیل را از دست فلسطینیان نجات میدهد».
6بعد �آن زن رفت و به شوهر خود گفت« :یک مرد خدا نزد
من �آمد .چهرهاش مانند چهره یک فرشته مهیب بود .من نپرسیدم
که از کجا �آمده بود .او هم به من نگفت که نامش چیست.
7او به من گفت :تو پسری به دنیا می�آوری .از نوشیدن شراب
و مسکرات دوری کن و چیزهای حرام نخور ،زیرا پسرت از
زمان تولّد تا روز وفات نذر خداوند میباشد».
�8آنگاه مانوح از خداوند درخواست کرده گفت« :خداوندا،
از تو تمنّا میکنم که �آن مرد خدا را دوباره بفرست تا به ما یاد
بدهد که وقتی طفل متولّد شد ،چگونه او را تربیت کنیم».
9خداوند خواهش او را قبول کرد و وقتیکه �آن زن در مزرعه
نشسته بود ،دوباره فرشته نزد او �آمد .شوهرش مانوح با او نبود.
10زن با شتاب نزد شوهر خود رفته گفت�« :آن مردی که روز
پیش اینجا �آمده بود ،دوباره �آمده است».
11مانوح برخاس���ت و به دنبال زن خود ،نزد �آن مرد رفت و
پرسید« :تو بودی که با زن من حرف زدی؟» او جواب داد:
«بلی ،من بودم».
12مانوح گفت« :به ما بگو ،پس از �آن که همٔه سخنانی را
که گفتی انجام شد ،او را چگونه تربیت کنیم؟»
13فرشتٔه خداوند جواب داد« :زنت باید �آنچه را به او گفتهام
انجام دهد14 .از محصول تاک نباید بخورد .از شراب و دیگر
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مسکرات پرهیز کند ،چیزهای حرام نخورد او باید �آنچه را به
او گفتهام ،انجام دهد».
15مانوح به فرشتٔه خداوند گفت« :خواهش میکنم که جایی
نروی تا ُبزغالهای برایت بپزم».
16فرشته گفت« :من جایی نمیروم ،ا ّما نان تو را نمیخورم.
اگر میخواهی قربانی س���وختنی ته ّیه نمایی� ،آن را به خداوند
تقدیم کن ».مانوح نفهمید که او فرشتٔه خداوند بود.
17مانوح از فرش���ته پرسید« :نامت را به ما بگو تا بعد از �آن
که پیشگویی تو حقیقت پیدا کرد ،به همه دربارٔه تو بگوییم و
از تو تش ّکر کنیم».
18فرشتٔه خداوند گفت« :چرا میخواهی نام مرا بدانی ،زیرا
فهمیدن نام من از قدرت و فهم بشر خارج است».
19مانوح ُبزغاله و قربانی �آردی را گرفته ،بر روی یک سنگ
برای خداوند تقدیم ک���رد .خداوند در برابر چش���مان مانوح
و زنش کار عجیبی انجام داد20 .وقتیکه ش���علٔه �آتش از س���ر
قربانگاه به طرف �آسمان بلند شد ،فرشتٔه خداوند هم در میان
�آن ش���عله به �آس���مان بالا رفت .با دیدن �آن صحنه ،مانوح و
زنش به سجده افتادند21 .پس از �آن مانوح و زنش دیگر فرشتٔه
خداوند را ندیدند� .آنگاه مانوح دانست که �آن شخص فرشتٔه
خداوند بود.
22او به زن خود گفت« :حالا ُمردن ما حتمی اس���ت ،زیرا
خدا را دیدهایم».
23ا ّما زنش گفت« :اگر خداوند قصد کشتن ما را میداشت،
قربانیهای س���وختنی و �آردی را ،از دست ما قبول نمیکرد و
این معجزات عجیب را نش���ان نمیداد و این سخنان را به ما
نمیگفت».
24وقتیکه �آن زن طفل خود را به دنیا �آورد ،او را سامسون
نامید .طفل بزرگ شد و خداوند او را برکت داد25 .هر وقت
که سامسون از اردوگاه دان در صرعه و اشتاعول دیدن میکرد،
روح خداوند او را به شوق در می�آورد.
ِ

14

ازدواج سامسون

یک روز سامس���ون به تمنه رف���ت و در �آنجا یک
دختر فلسطینی را دید2 .وقتی به خانه برگشت به
پدر و مادر خود گفت« :من یک دختر فلسطینی را ،در تمنه
دیدهام و میخواهم با او ازدواج کنم».
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3ا ّما پدر و مادرش گفتند�« :آیا در بین تمام خویش���اوندان و
اقوام ما ،دختر پیدا نمیشود که تو میخواهی از بین فلسطینیان
کافر زن بگیری؟»
سامس���ون در جواب پدرش گفت« :او را برای من بگیرید،
چون از او خیلی خوشم �آمده است».
4پدر و مادرش نمیدانستند که این امر ارادٔه خداوند است؛
زیرا خداوند میخواست ،به وسیلٔه سامسون فلسطینیان را که
در �آن زمان بر اسرائیل حکومت میکردند ،سرکوب نماید.
5پس سامسون با والدین خود به تمنه رفت .وقتی به تاکستانهای
تمنه رسیدند ،ناگهان شیر جوانی به سامسون حمله کرد6 .در
همین زمان ،روح خداوند به سامسون قدرت بخشید و او بدون
اسلحه ،ش���یر را مانند ُبزغالهای از هم درید .ا ّما از کاری که
کرده بود ،به پدر و مادر خود چیزی نگفت.
7سپس رفت و با �آن دختر گفتوگو نمود و او را پسندید.
8پس از مدّتی ،وقتی برای ازدواج با او میرفت ،از جاده خارج
شد و رفت تا لاشٔه شیری را که کشته بود ببیند ،در �آنجا یک
گروه زنبور را با عسل در لاشٔه ش���یر دید9 .قدری از عسل را
برداشت تا در بین راه بخورد .وقتی به نزد پدر و مادر خود رسید
به �آنها هم کمی از �آن عسل داد و �آنها خوردند .ا ّما سامسون
به �آنها نگفت که عسل را از لاشٔه شیر گرفته بود.
10پدرش به خانۀ �آن دختر رفت و سامسون مطابق رسم جوانان
جش���نی ترتیب داد11 .وقتی فلسطینیان او را دیدند سی نفر از
جوانانشان را فرستادند تا نزد او بمانند12 .سامسون به مهمانان
گفت« :من یک چیستان برایتان میگویم .اگر شما در مدّت
هفت روز جش���ن جواب �آن را پیدا کردید ،من س���ی دس���ت
لباس ساده و سی دس���ت لباس نفیس به شما میدهم13 .اگر
نتوانستید ،شما باید سی دست لباس ساده و سی دست لباس
نفیس به من بدهید� ».آنها گفتند« :بس���یار خوب ،چیستانت
را به ما بگو».
14سامسون گفت:
«از خورنده خوردنی به دست �آمد،
و از زور�آور ،شیرینی».
پس از س���ه روز �آنها هنوز نتوانس���ته بودند ،جواب چیستان را
پیدا کنند.
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15در روز چهارم ،همگی نزد زن سامسون �آمدند و گفتند« :از
شوهرت معنی چیستان را بپرس وگرنه تو و خانٔه پدرت را �آتش
میزنیم� .آیا شما ما را دعوت کردید که غارتمان کنید؟»
16پس زن سامسون نزد شوهر خود گریه کرد و گفت« :تو
از من بدت می�آید و مرا اصلا ً دوست نداری .تو به هموطنانم
یک چیستان گفتی ،ا ّما معنی �آن را بیان نکردی».
سامسون به او گفت« :ببین ،من به پدر و مادرم هم� ،آن را
نگفتهام .چرا به تو بگوی���م؟» 17ا ّما �آن زن هر روز نزد او گریه
میکرد تا اینکه سرانجام در روز هفتم معنی �آن را برایش گفت.
�آن زن نیز �آن را برای جوانان فلسطینی بیان کرد�18 .آنها در روز
هفتم پیش از غروب �آفتاب نزد سامسون �آمده به او گفتند:
«چیست شیرینتر از عسل؟
کیست قویتر از شیر؟»
سامسون به �آنها گفت:
«اگر با گاو من شخم نمیکردید،
نمیتوانستید چیستان مرا حل کنید».
�19آنگاه روح خداوند بر سامسون قرار گرفته ،به او قدرت بخشید.
پس سامسون به شهر اشقلون رفت و سی نفر از ساکنان �آنجا
را کشت .داراییشان را گرفت و لباسهایشان را به کسانیکه
چیستان را حل کرده بودند ،داد .سپس خشمگین به خانٔه پدر
خود بازگشت20 .زن سامسون نیز با دوست بسیار نزدیک او،
که در شب عروسی با او بود ،ازدواج کرد.

15

شکست فلسطینیان توسط سامسون

بعد از مدّتی ،در موسم درو گندم ،سامسون برای
دیدن زن خود رفت .او یک ُبزغاله به عنوان هدیه،
با خود برد و به پدر زن خود گف���ت« :میخواهم به اتاق زن
خود بروم».
ا ّما پدر زنش به او اجازه نداد2 .او گفت« :من فکر کردم که تو
از او بدت می�آید ،پس او را به رفیقت دادم .ا ّما خواهر کوچکتر
او ،از او هم زیباتر است ،تو میتوانی با او ازدواج کنی».
3سامسون گفت« :اکنون دیگر هر بلایی به سر فلسطینیان
بیاورم ،تقصیر من نیست4 ».پس رفت و سیصد شغال گرفت
و دمهای �آنها را دو به دو به هم بست و در بین هر جفت یک
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مشعل گذاشت5 .سپس مش���علها را روشن نمود و شغالها را
در بین کشتزارها و تاکس���تانهای فلسطینیان رها کرد و به این
ترتیب تمام کشتزارها و درختان زیتون �آنها را به �آتش کشید.
6فلس���طینیان پرسیدند« :چه کس���ی این کار را کرده است؟»
گفتند« :سامسون ،داماد تمنی ،زیرا تمنی زن او را به دوستش
داده است� ».آنگاه فلس���طینیان رفتند و �آن زن را همراه پدرش
در �آتش سوزاندند.
7سامسون به �آنها گفت« :چون شما این کار را کردید ،پس
سوگند میخورم تا انتقام �آنها را از شما نگیرم� ،آرام نمینشینم».
8پس با یک حملٔه شدید تعداد زیادی از �آنها را کشت و رفت
و در غار صخرٔه عیطام ساکن شد.
9فلسطینیان هم رفته ،در یهودا اردو زده شهر لِحی را محاصره
کردند10 .مردم یهودا از فلس���طینیان پرسیدند« :چرا به جنگ
ما �آمدهاید؟»
�آنها جواب دادند« :ما �آمدهایم تا سامسون را دستگیر کنیم و
انتقام خود را از او بگیریم�11 ».آنگاه سه هزار نفر از مردم یهودا
به غار صخرٔه عیطام نزد سامس���ون رفتن���د و به او گفتند�« :آیا
خبر نداری که فلسطینیان بر ما حکومت میکنند؟ پس این چه
کاری است که با ما کردهای؟»
سامسون جواب داد« :همان کاری را که با من کردند ،من
هم با ایشان کردم».
�12آنه���ا گفتند« :م���ا �آمدهایم که تو را دس���تگیر کنیم و نزد
فلس���طینیان ببریم ».سامسون گفت« :بس���یار خوب ،ا ّما قول
بدهید که مرا ن ُکشید».
�13آنها جواب دادند« :خیر ،تو را نمیکشیم .فقط تو را بسته
به �آنها خواهیم داد ».پس �آنها دست و پای سامسون را با دو
ریسمان نو بستند و از غار بیرون بردند.
14وقتی سامسون به لِحی رسید ،فلسطینیان با دیدن او فریاد
بر�آوردند .در همان لحظه روح خداوند به او قدرت بخشید و
ریسمانهایی که با �آنها او را بسته بودند مثل مو ِم بر روی �آتش،
�آب شده به زمین ریختند�15 .آنگاه یک استخوان چانٔه الاغی
را که تازه مرده بود ،دید .پس �آن را برداشت و با �آن هزار نفر
را کشت16 .سامسون گفت:
«با استخوان لاشٔه یک الاغ از کُشته ُپشته ساختم،
یعنی با استخوان چانه الاغ هزار مرد را کشتم!»
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17وقتی حرف خود را تمام کرد ،استخوان چانٔه الاغ را به زمین
انداخت و �آنجا را «ت ّپٔه استخوان چانه» نامید.
18در این وقت ،سامسون بسیار تشنه شده بود ،پس به درگاه
خداوند دعا کرده گفت« :امروز به این بندهات ،افتخار �آن را
دادی که قوم اسرائیل را نجات بدهم� .آیا اکنون باید از تشنگی
بمیرم و به دست این کافران بیفتم؟» �19آنگاه خداوند گودالی
را که در �آنجا بود شکافت و از �آن �آب جاری شد .وقتیکه از
�آن �آب نوش���ید ،جان تازهای گرفت و حالش بجا �آمد .به این
خاطر �آنجا را عین حقوری (یعنی چش���مٔه کسیکه دعا کرد)
نامید که تا به امروز در لِحی باقی است.
20سامسون در زمان فلسطینیان مدّت بیست سال بر اسرائیل
حکومت کرد.

16

سامسون در غزه

یک روز سامسون به غزه رفت .در �آنجا شب را با
یک زن فاحشه به سر ُبرد2 .مردم غزه شنیدند که
سامسون به �آنجا �آمده است ،پس �آن خانه را محاصره کرده و
تمام شب در دروازٔه ش���هر بیصدا منتظر ماندند� .آنها با خود
گفتند تا وقتی هوا روشن ش���ود ،منتظر میمانیم و وقت صبح
هنگامی که او خواست برود ،او را میکش���یم3 .سامسون تا
نیمه شب در �آنجا خوابید و سپس برخاست و دروازٔه شهر را
با چارچوب �آن یکجا از زمین کَند و بر شانٔه خود گذاشته،
به بالای ت ّپهای که روبهروی حبرون است ُبرد.
سامسون و دلیله

4سامسون عاشق زنی شد که نامش دلیله بود و در وادی سو َرق
زندگی میکرد5 .بزرگان فلسطینی نزد �آن زن �آمده گفتند« :او
را فریب بده و بپرس که چه چیزی او را چنین نیرومند ساخته
اس���ت و چگونه میشود بر او چیره ش���د تا ما او را بگیریم و
ببندیم .اگر این کار را برای ما انجام دهی ،هریک از ما هزار
و صد تکٔه نقره به تو میدهیم».
6پس دلیله نزد سامسون �آمد و گفت« :لطفاً به من بگو که
این قدرت عظیم تو در چیس���ت .چطور کسی میتواند تو را
مغلوب کند و ببندد؟»
7سامس���ون جواب داد« :اگر مرا با هفت ریسمانتر و تازه،
که خشک نشده باشد ببندند ،من ناتوان و مانند مردم عادی
میشوم».
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8بزرگان فلسطینی هفت ریسمانتر و تازه را که خشک نشده
بودند� ،آوردند و دلیله دست و پای سامسون را با �آنها بست.
9چند نفر از �آنها ،در یک اتاق دیگر پنهان شده بودند .دلیله
به سامسون گفت« :فلس���طینیان برای دستگیری تو �آمدهاند».
ا ّما سامسون ریسمانها را ،مثل نخی که روی �آتش بگیرند ،پاره
کرد و راز قدرت او کشف نشد.
10بعد دلیله به او گفت« :تو مرا مسخره کردی و به من دروغ
گفتی .حال لطفاً به من بگو چطور میتوان تو را بست؟»
11سامسون گفت« :اگر مرا با ریسمانی نو ،که هرگز استفاده
نشده باش���د ببندند ،قدرت خود را از دس���ت میدهم و مثل
مردان دیگر میشوم».
12پس دلیله او را با ریس���مانهای نو بست .فلسطینیان مانند
دفعه پی���ش ،در اتاق دیگر پنهان ش���ده بودن���د .دلیله گفت:
«سامسون ،فلسطینیان �آمدهاند تا گرفتارت کنند ».ا ّما سامسون
باز ریسمانها را مثل نخ از بازوان خود گسیخت.
13دلیله باز به سامسون گفت« :تو بار دیگر مرا مسخره کرده و به من
دروغ گفتی .حال راست بگو که چطور میتوان تو را بست؟»
سامسون جواب داد« :اگر هفت حلقٔه موی سر مرا ،با نخ
به هم ببافند و با یک میخ محکم ببندند� ،آنگاه من ضعیف و
مثل مردان عادی میشوم».
14پس وقتیکه سامسون خواب بود ،دلیله هفت حلقٔه موی
او با نخ به هم بافت و با میخ محکم بس���ت و به او گفت:
ی تو �آمدهاند ».سامسون بیدار
«سامسون ،فلسطینیان برای دستگیر 
شد و میخ را از موی خود کشید و موی خود را باز کرد.
15دلیله به او گفت« :چرا میگویی که مرا دوس���ت داری،
درحالیکه به من راست نمیگویی؟ تو سه بار مرا مسخره کردی
و نگفتی که رمز قدرت تو در چیست16 ».چون دلیله هر روز
اصرار میکرد و بر او فشار می�آورد تا حدّی که از دست او به
ستوه �آمده بود17 ،پس راز خود را برای او بیان کرده گفت« :تا
حال هیچ تیغ سلمانی به سرم نخورده است .از همان وقتیکه
در شکم مادر بودم ،وقف و نذر خداوند شدم .اگر موی سرم
را بتراش���ند ،قدرتم را از دست میدهم ،ضعیف و مثل مردان
دیگر میشوم».
18وقتی دلیله از راز او �آگاه شد ،به بزرگان فلسطینی خبر داده
گفت« :فوراً اینجا بیایید ،زیرا سامسون راز خود را به من بیان
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کرد ».پس �آنها با پولی که وعده داده بودند ،نزد دلیله �آمدند.
19دلیله سر او را روی زانوی خود نهاده ،او را خوابانید و کسی
را صدا کرد و هفت گیس���وی او را تراش���ید و با این ترتیب،
او را ناتوان و درمانده کرد20 .پس به او گفت« :سامس���ون،
ی تو �آمدهاند!» سامسون از خواب بیدار
فلسطینیان برای دستگیر 
شد و با خود فکر کرد« :مانند گذشته ،با یک تکان خود را
�آزاد میسازم ».ا ّما نمیدانس���ت که خداوند او را ترک کرده
بود21 .فلسطینیان او را دستگیر کردند .چشمانش را از کاسه
در�آوردند و او را به غزه بردند .در �آنجا او را به زنجیرهای برنزی
بستند و در زندان انداختند و وادارش کردند که گندم دستاس
کند22 .ا ّما بعد از مدّتی موی سرش دوباره بلند شد.
مرگ سامسون

23بزرگان فلس���طینی جمع ش���دند تا در طی مراسمی برای
خدای خود «داجون» قربانی کنند .پس با شکرگزاری میگفتند:
«خدای ما ،دش���من ما یعنی سامس���ون را به دست ما تسلیم
کرد�25-24 ».آنها خوشحال بودند و گفتند« :سامسون را صدا
کنید تا ما را س���رگرم کند ».وقتی سامسون را از زندان بیرون
�آوردند تا �آنها را س���رگرم کند ،او را بین دو ستون قرار دادند.
وقتی مردم او را دیدند ،خدای خود را س���رودند« :خدای ما،
ما را بر دش���منانمان پیروز نموده اس���ت ،کسیکه سرزمین ما
را ویران کرد و بس���یاری از ما را کشت26 ».سامسون به پسر
جوانی که دس���ت او را گرفته بود گفت« :بگذار تا ستونهای
خانه را لمس کرده ،به �آنها تکیه کنم�27 ».آن خانه ُپر از مرد
و زن بود .و تمام بزرگان فلسطینی در �آنجا حضور داشتند .در
بالای �آن خانه هم در حدود سه هزار نفر مرد و زن جمع شده
بودند و نمایش سامسون را تماشا میکردند.
28سامسون به درگاه خداوند دعا کرد و گفت« :خداوندا،
خدای ما! از ت���و خواهش میکنم که م���را فراموش نکنی .به
من نیرو ببخش! این �آخرین تقاضای من به درگاه توست ،ای
خدای من ،تا انتقام یکی از چشمان خود را از این فلسطینیان
بگیرم�29 ».آنگاه سامسون بر دو ستون وسطی که تمام خانه بر
�آنها قرار داشت با دو دست خود فشار �آورد 30و گفت« :بگذار
با فلس���طینیان بمیرم ».بعد با تمام قدرت ،دو ستون را از جا
کَند و سقف خانه بر سر بزرگان فلسطینی و همٔه کسانیکه در
�آنجا بودند ،افتاد .به این ترتیب تعداد کسانی را که سامسون
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در وقت ُمردن خود کشت ،زیادتر از تعداد کسانی بود که در
دوران زندگی خود کشته بود.
31بعد برادران و خانوادهاش �آمدند و جنازٔه او را برداش���ته،
در �آرام���گاه پدرش مانوح که بین ُصرعه و اَش���تاول واقع بود،
دفن کردند .سامسون مدّت بیست سال بر اسرائیل حکومت
کرد.

17

میخا و الوی

مردی بود به نام میخا که در کوهستان افرایم زندگی
میکرد2 .او به مادرش گفت« :وقتی کسی �آن هزار
و صد تکه نقرٔه تو را دزدید تو او را نفرین کردی ،من شنیدم .ببین
پول نزد من است و من �آن کسی هستم که �آن را برداشت».
مادرش گفت« :فرزندم ،خداوند تو را برکت بدهد3 ».میخا
پول را به مادر خود پس داد .مادرش گفت« :من این نقره را با
دست خود برای پسرم وقف خداوند میکنم تا یک ُبت نقرهای
ساخته شود .بنابراین نقره را به تو میدهم4 ».پس وقتی نقره را
به مادر خود داد ،مادرش دویست تکٔه �آن را به زرگر داد تا از
�آن ُبت بسازد و سپس �آن را در خانه میخا گذاشت.
5میخا بتخانهای داش���ت و بت میساخت .یکی از پسران
خود را به عن���وان کاهن خود مع ّین کرده ب���ود6 .در �آن زمان
مردم اسرائیل پادشاهی نداش���تند و هرکس هر کاری که دلش
میخواست میکرد.
7یک جوان لاوی ،از طایفٔه یهودا خواس���ت از بیتلحم به
افرایم بیاید تا جایی برای سکونت پیدا کند8 .پس شهر بیتلحم
یهودا را ترک کرد و به کوهستان افرایم رفت و در راه ،در خانه
میخا توقّف کرد9 .میخا از او پرسید« :از کجا �آمدهای؟»
او جواب داد« :من یک لاوی هستم و از شهر بیتلحم یهودا
�آمدهام تا جایی برای سکونت پیدا کنم».
10میخا ب���ه او گفت« :بیا با من زندگی کن و برای من پدر
و کاهن باش .من به تو سالانه ده تکه نقره ،یک دست لباس
و هزینه زندگی میده���م11 ».مرد لاوی موافقت کرد که با او
زندگ���ی کند و میخا با او همچون یکی از پس���ران خود رفتار
میکرد12 .به این ترتیب میخا او را به عنوان کاهن ش���خصی
خود انتخاب کرد13 .بعد میخا به او گفت« :حال یقین دارم
که خداوند به مال و دارایی من برکت میدهد ،زیرا یک لاوی
به عنوان کاهن برای من کار میکند».
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18

میخا و طایفۀ دان

در �آن زمان در اسرائیل پادشاهی نبود .طایفٔه دان
در جستجوی جایی برای سکونت بودند؛ زیرا تا �آن
وقت ،طایفٔه دان تنها طایفهای بود که هنوز در بین طایفههای
اسرائیل جایی برای س���کونت نیافته بود2 .پس �آنها پنج نفر از
جنگجویان زبدٔه خود را ،از صرعه و اشتاول فرستادند تا وضع ّیت
سرزمینی را که میخواستند در �آن سکونت کنند بررسی نمایند.
پس �آنها به کوهستان افرایم رفتند و در خانٔه میخا اقامت کردند.
�3آنها در �آنجا صدای لاوی جوان را شناختند .سپس او را به
گوش���های برده پرسیدند« :تو را چه کس���ی به اینجا �آورد؟ در
اینجا چه میکنی و وظیفهات چیست؟»
4او پاسخ داد« :من با میخا قراردادی بستهام .او به من حقوق
میدهد تا کاهن او باشم».
�5آنها به او گفتند« :لطفاً از خداوند سؤال کن که �آیا ما در
این سفر کامیاب میشویم یا نه».
6کاهن به �آنها گفت« :بس���لامت بروید ،زیرا در این س���فر
خداوند همراه شماست».
7بع���د �آن پن���ج نفر ب���ه راه افتادند و به لایش رس���یدند .در
�آنج���ا مردمی را دیدند که در امن ّیت زندگی میکردند و مانند
ساکنان صیدون ساکت و �آرام بودند .ثروت فراوان دارند و در
روی زمین چی���زی کم ندارند .علاوه بر این از صیدونیان هم
دور هس���تند و با دیگران هم کاری ندارن���د8 .وقتی نزد مردم
خود به صرعه و اشتاول برگشتند ،مردم از �آنها پرسیدند« :چه
خبری دارید؟» �9آنها جواب دادند« :برای حمله �آماده شوید.
ما �آن زمین را دیدیم .بسیار عالی است .درنگ نکنید ،بلکه
فوراً بروید و زمین را تس���خیر نمایید10 .وقتی به �آنجا برس���ید
مردمی را میبینید که بیدفاع هستند و سرزمینشان نیز وسیع
و حاصلخیز است و چیزی کم ندارد و خداوند �آن را به شما
داده است».
11پس شش���صد نفر از طایفٔه دان ،که همه مسلّح بودند ،از
صرعه و اش���تاول حرکت کردند12 .درس���ر راه خود در قریت
یعاریم ،در س���رزمین یهودا اردو زدن���د و �آن اردوگاه را که در
غرب قریت یعاریم بود ،اردوگاه دان نامیدند که تا به امروز به
همین نام خوانده میشود�13 .آنها از �آنجا گذشته ،به کوهستان
افرایم و به خانه میخا رفتند.
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�14آن پنج نفر که برای جاسوسی به لایش رفته بودند ،به مردم
گفتند« :میدانید که در این خانهها ُبتهای تراشیده و ریختگی
وجود دارند .پس حال خوب فکر کنید که چه باید کرد�15 ».آن
پنج نفر نزد جوان لاوی به خانٔه میخا رفتند و با او به گفتوگو
پرداختند�16 .آن شش���صد نفر مردان دان ،که مسلّح به سلاح
جنگی بودند ،در ورودی دروازه ایستاده بودند�17 .آن پنج نفر
جاسوس به داخل بتخانه رفتند و ُبتها را برداشتند .در عین حال،
کاهن با مردان مسلّح در ورودی دروازه ایستاده بود.
18وقتی کاه���ن دید که �آنها مجس���مهها را میبرند ،از �آنها
پرسید« :چه میکنید؟»
�19آنها جواب دادند« :ساکت باش ،صدایت را در نیاور! همراه
ما بیا و پدر و کاهن ما باش .کدام بهتر است ،کاهن خانٔه یک
نفر باشی ،یا کاهن یک خانوادٔه طایفٔه اسرائیل؟» 20دل کاهن
بسیار شاد شد و ُبتها را گرفت و همراه �آنها رفت.
�21آنها دوباره به راه افتادن���د .اطفال ،اموال و اثاث خود را
در صف جلو قرار دادند22 .وقتی مس���افتی از خانه میخا دور
شدند ،میخا و مردانی که در اطراف منزل او بودند ،جمع شده
به تعقیب مردان دان رفتند 23و صدا کردند که بایستند� .آنها
برگش���تند و از میخا پرسیدند« :چرا ما را با این مردان تعقیب
میکنید؟»
24او جواب داد« :شما ُبتهای مرا که ساخته بودم و همچنین
کاهن مرا گرفته بردید .اینک هیچ چیز برای من باقی نگذاشتید،
بازهم میپرسید :چرا شما را با این مردان تعقیب میکنیم؟»
�25آنها گفتند« :صدایت را بلند نکن ،مبادا مردان ما بشنوند
و خشمگین شده ،به شما حمله کنند و شما و خانوادٔه شما
را بکشند26 ».مردم دان این را گفته و به راه خود ادامه دادند.
چون میخا فهمید که یارای مقاومت با �آنها را ندارد ،برگشت
و به خانٔه خود رفت.
سکونت طایفۀ دان در الیش

27مردان دان ،با �آنچه که میخا ساخته بود ،به همراه کاهن
او به شهر �آرام و بیدفاع لایش رفتند .مردم �آنجا را کشتند و
شهر را �آتش زدند28 .کسی نبود که به �آنها کمک کند ،زیرا
از صیدون بس���یار دور بودند و با مردمان دیگ���ر هم رابطهای
نداش���تند� .آن شهر در یک دش���ت ،در نزدیکی رحوب ،واقع
بود .مردم طایفٔه دان �آن ش���هر را دوباره �آباد کردند و در �آنجا
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ساکن شدند�29 .آن شهر را که قبلا ً لایش نام داشت ،به افتخار
َج ّد خود ،دان ،که یکی از پسران یعقوب بود ،دان نامیدند.
30مردم دان ُبتها را برای خود در جای مخصوصی قرار دادند.
یوناتان ،پسر َجرش���وم نوه موسی و پسرانش تا زمانی که مردم
به اسارت برده شدند ،کاهنان طایفٔه دان بودند31 .طایفٔه دان
تا روزی که خیمٔه خدا در شیلوه بودُ ،بتهای میخا را پرستش
میکردند.

19

الوی و زن صیغهای او

در زمانی که پادش���اهی در اسرائیل نبود ،شخصی
از لاوی���ان در دورترین قس���مت کوهس���تان افرایم
زندگی میکرد .او زنی را از بیتلحم برای خود صیغه کرد.
2ا ّما �آن زن از دس���ت او ناراحت ش���ده ،ب���ه خانٔه پدر خود،
به بیتلحم یهودا برگش���ت و مدّت چهار ماه در �آنجا ماند.
3سپس ش���وهرش به دنبال او رفت تا دل او را به دست �آورده
و به خانه بازگرداند .پس با خادم خود و دو الاغ روانه خانٔه
پدر زن خود شد .همسرش او را به خانٔه پدر خود برد و پدر
زنش از دیدن او خوشحال گردید4 .پس پدر زنش اصرار کرد
تا او بماند .پس او سه روز در خانٔه پدرزن خود ماند و با هم
خوردند و نوشیدند5 .در روز چهارم هنگام صبح برخاستند و
�آماده رفتن شدند .ا ّما پدر دختر به داماد خود گفت« :چیزی
بخورید و بعد بروید».
6پس �آن دو مرد با هم نشستند ،خوردند و نوشیدند .باز پدر
زنش گفت« :یک شب دیگر هم بمان و خوش باش».
7روز دیگر باز وقتی میخواس���ت ب���رود ،پدر زنش خواهش
کرد که تا شب صبر کند و بعد به راه خود برود .او به ناچار
قبول کرد و �آن روز هم با هم ماندند8 .در روز پنجم صبح زود
برخاس���ت تا برود .پدر زنش گفت« :چیزی ُبخور و تا بعد از
ظهر صبر کن ».پس هر دو با هم خوردند.
9ا ّما وقتی �آن مرد با صیغهاش و خادم خود �آمادٔه رفتن شدند،
پدر زنش گفت« :ببین ،اکنون روز به �آخر رسیده است و نزدیک
شام است .بیا امشب هم مهمان من باش و با هم خوش باشیم.
فردا صبح زود میتوانی برخیزی و به خانهات بازگردی».
10ا ّما �آن مرد نخواست ش���ب در �آنجا بماند .پس برخاست
و با صیغهاش ،خادم و دو الاغ خ���ود از �آنجا حرکت کرد و
به طرف یبوس (یعنی اورشلیم) رفتند11 .وقتی به �آنجا رسیدند
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نزدیک غروب �آفتاب بود .خادمش به او گفت« :بیا امشب در
اینجا توقّف کنیم».
13-12ا ّما او در جواب گفت« :خیر ،ما در شهری که مردمانش
اسرائیلی نیس���تند ،توقّف نخواهیم کرد .کوشش میکنیم که
به جبعه یا در صورت امکان به رامه برس���یم و ش���ب در �آنجا
بمانیم14 ».پس �آنجا را ترک کردند و به راه خود ادامه دادند.
بعد از غروب �آفتاب به جبعه که یکی از شهرهای بنیامین است
رسیدند15 .به شهر داخل شدند تا شب را در �آنجا به سربرند.
ا ّما چون کسی �آنها را دعوت نکرد ،ناچار به میدان شهر رفتند
و در �آنجا نشستند.
16در همی���ن وق���ت پیرمردی از کار روزم���رٔه خود در مزرعه
برمیگشت .او یکی از ساکنان اصلی کوهستان افرایم بود و در
جبعه که همٔه مردم �آن بنیامینی بودند زندگی میکرد17 .وقتی
مسافرها را در میدان شهر دید ،از �آنها پرسید« :کجا میروید
و از کجا �آمدهاید؟»
18او جواب داد« :ما از بیتلحم یهودیه �آمدهایم و به دورترین
نقطٔه کوهستان افرایم ،جایی که محل سکونت ماست میرویم.
برای چن���د روزی به بیتلحم یهودیه رفتی���م و اکنون در حال
بازگش���ت به خانٔه خود هستیم .در این ش���هر کسی ما را به
خانهاش دعوت نکرد که ش���ب را در �آنجا بمانی���م19 .کاه و
یونجه برای الاغهای خود و نان و شراب برای خود و صیغهام
و خادمم داریم .هیچ چیزی کم نداریم».
20پیر مرد گفت« :بس���یار خوشحال میشوم که به خانه من
بیایید و من تمام احتیاجات شما را فراهم میکنم .شما نباید
ش���ب در میدان ش���هر بمانید21 ».پس پیر مرد �آنها را به خانٔه
خود برد .کاه و یونجه برای الاغها �آورد ،پاهایشان را شست
و شکمشان را سیر کرد.
22درحالیک���ه �آنه���ا خوش و س���رحال بودند ،چن���د نفر از
اشخاص ش���ریر شهر به دور خانٔه پیر مرد جمع شده ،در زدند
و به صاحبخانه گفتند�« :آن مرد را که مهمان توست ،بیرون
بیاور تا با او لواط کنیم».
23صاحبخان���ه بیرون رفت و به �آنه���ا گفت« :نی برادران
من ،حرف زشت نزنید� .آن مرد مهمان من است .این کار بد
را نکنید24 .من یک دختر باک���ره دارم ،او را با زن صیغهای
مهمان خود ،برایتان میفرستم و هرچه دلتان میخواهد با �آنها
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بکنید ،ا ّما از کار بد با �آن مرد صرف نظر کنید25 ».ا ّما مردم
به حرف او گ���وش ندادند� .آنگاه �آن مرد زن صیغهای خود را
نزد �آنها فرستاد و �آنها تمام شب به او تجاوز میکردند.
26صبح زود او را رها نمودند.
سپیده َدم �آن زن �آمد و نزد درب خانهای که شوهرش مهمان
بود ،افتاد و تا زمانی که هوا روشن شد در �آنجا ماند27 .وقتیکه
شوهرش بیدار شد ،رفت و در خانه را باز کرد و میخواست که
به راه خود برود ،دید که صیغهاش نزد در افتاده و دستهایش بر
�آستانٔه در است28 .شوهرش به او گفت« :برخیز تا برویم ».ا ّما
جوابی نشنید .پس جنازٔه او را بر پشت الاغ انداخت و روانٔه
خانه خود ش���د29 .چون به خانٔه خود رسید ،کارد را گرفت
و جسد �آن زن را دوازده قطعه کرد و �آن قطعات را به دوازده
طایفٔه اسرائیل فرستاد30 .هرکس �آن را دید گفت« :از روزی
که مردم اسرائیل از مصر خارج شدند تا به حال چنین جنایت
فجیعی دیده نشده است .پس باید چارهای بیندیشیم».

20

بنیاسرائیل آماده جنگ میشود

�آنگاه تمام قوم اسرائیل از دان تا بئرشبع به همراه
اهالی جلعاد ،ب���ه حضور خداوند در مصفه جمع
ش���دند2 .تعداد �آنها با سپاهی متش ّکل از پیاده و شمشیرزن و
رهبرانشان چهارصد هزار نفر بود که در �آنجا به حضور خداوند
حاضر بودند3 .خبر اجتماع قوم اس���رائیل بزودی به س���رزمین
بنیامین رسید.
مردان اسرائیل پرسیدند« :به ما بگو که این کار زشت چگونه
اتّفاق افتاد؟» 4مرد لاوی که صیغه او به قتل رسیده بود ،جواب
داد« :من با صیغهام به جبعه بنیامین رفتم که شب را در �آنجا
بگذرانیم5 .مردم جبعه به مخالفت من برخاستند .هنگام شب،
خانهای را که من در �آن بودم ،محاصره کردند و میخواستند
که مرا بکشند .صیغٔه مرا بیعصمت کردند و در حقیقت او را
کشتند6 .من جسد صیغهام را قطعهقطعه کردم و �آن قطعات را
به سراسر سرزمین اسرائیل فرستادم ،زیرا مردم جبعه کار بسیار
زشت و ناروایی در مقابل قوم اسرائیل کردند7 .اکنون شما مردم
اسرائیل ،در این باره فکر کنید و چارهای بیندشید».
10-8تم���ام ارت���ش با یک دل و یک زب���ان گفتند« :تا مردم
جبعه را به سزای کارشان نرسانیم ،هیچکدام از ما به چادر یا
خانٔه خود برنمیگردیم .تصمیم ما این اس���ت که طبق قرعه،
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یک دهم لشکر را انتخاب کرده تا �آذوقه و لوازم جنگی برای
ما برس���انند .بق ّیٔه ما میرویم و جبعه را بهخاطر �آن کار زشت
مردمش از بین میبریم11 ».به این ترتیب تمام قوم اسرائیل برای
انجام این کار متّحد شدند.
�12آنها پیامی برای طایفٔه بنیامین فرستاده گفتند« :این چهکار
زشتی است که از شما سر زده است؟ 13پس اکنون �آن مردان
پست و شریر را که در جبعه هستند به دست ما تسلیم کنید
تا �آنها را به قتل برسانیم ».ا ّما مردم بنیامین به تقاضای برادران
اس���رائیلی خود گوش ندادند14 ،بلکه برعکس �آنها همگی در
بیرون شهر جبعه جمع و �آماده شدند تا به جنگ اسرائیل بروند.
15مردم بنیامین در �آن روز بیست و شش هزار مرد شمشیرزن و
هفتصد نفر از ساکنان جبعه را مج ّهز ساختند16 .از �آن جمله
هفتصد نفر چپ دست را انتخاب کردند که هر کدام از �آنها
مویی را با فلاخن نشانه میگرفتند و خطا نمیکردند17 .تعداد
سپاهیان اس���رائیل به غیراز مردان بنیامین چهارصد هزار نفر و
همٔه مردان شمشیرزن و جنگی بودند.
جنگ علیه بنیامینیان

18پیش از شروع جنگ ،مردم اسرائیل به بیتئیل رفتند و از
خداوند پرسیدند که کدام طایفٔه اول به جنگ بنیامین برود؟
خداوند در جواب فرمود« :طایفٔه یهودا».
20-19پس سپاه اسرائیل هنگام صبح به راه افتاده روانه جبعه
شدند و برای جنگ در مقابل لشکر بنیامین �آماده حمله گردیدند.
21سپاه بنیامین هم برای مقابله �آمدند و در �آن روز بیست و دو
هزار نفر از سپاهیان اسرائیل کشته شدند22 .ا ّما مردم اسرائیل،
جر�أت خود را از دس���ت ندادند و بار دیگر برای جنگ صف
�آراستند و در همان جای سابق اردو زدند.
23قبل از جنگ ،مردم اسرائیل به حضور خداوند تا به شام
گریه کردند و از او پرسیدند که�« :آیا دوباره برویم و با برادران
بنیامینی خود جنگ کنیم؟»
خداوند فرمود« :بلی ،بروید».
24پس سپاه اسرائیل ،روز دیگر برای جنگ به اردوی بنیامین
نزدیک شدند25 .و لشکر بنیامین هم ،در همان روز برای مقابلٔه
�آنها به جبعه رفت .باز از س���پاهیان اسرائیل هجده هزار نفر به
قتل رس���یدند که همگی مردان شمش���یر زن و جنگی بودند.
26بار دیگر مردم اس���رائیل با تمام سپاه خود به بیتئیل رفتند
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و شروع به گریه کردند� .آنها به حضور خداوند نشستند و تا
غروب روزه گرفتند .و قربانی س���وختنی و سلامتی به حضور
خداوند تقدیم کردن���د 27در �آن روزها صندوق پیمان خداوند
در بیتئیل بود 28و فینحاس پسر العازار نؤه هارون هم کاهن
�آنجا بود� .آنها از خداوند سؤال کردند�« :آیا به جنگ برادران
بنیامینی خود بازگردیم؟»
خداوند جواب داد« :بلی ،بروید ،و من به شما کمک میکنم
که فردا �آنها را شکست بدهید».
29سپاه اسرائیل در اطراف جبعه کمین کردند30 .در روز سوم
به مقابله لش���کر بنیامین رفتند و مثل دفعات گذشته در جبعه
صف�آرایی کردند31 .لشکر بنیامین هم برای حمله رفت .سپاه
اسرائیل عقبنشینی کرد و س���پاهیان بنیامین در تعقیب ایشان
از شهر دور شدند .در شاهراهی که بین بیتئیل و جبعه بود،
مانند دفعات پیش شروع به کش���تن �آنها کردند .در نتیجه در
حدود سی نفر از سپاهیان اس���رائیلی به قتل رسیدند32 .مردم
بنیامین گفتند« :باز �آنها را شکست دادیم».
ا ّما سپاه اسرائیل قبلا ً نقشه کشیده بودند که از سپاه بنیامین
فرار کنند تا �آنها بیش���تر از شهر دور ش���وند33 .در عین حال
لشکر اصلی اسرائیل هم ،به بعل تامار رسیدند و حمله را شروع
کردند34 .ده هزار سپاهی که در غرب جبعه کمین کرده بودند،
از کمینگاه خارج شدند و جنگ سختی شروع شد .سپاهیان
بنیامین خبر نداشتند که بلای ناگهانی بر سرشان خواهد �آمد.
35خداوند به اسرائیل کمک کرد که بنیامین را شکست بدهند
و بیست و پنج هزار و صد نفرشان را که همه مردان شمشیرزن
بودند ،در همان روز به قتل برسانند36 .سرانجام مردم بنیامین
پی بردند که شکست خوردهاند.
چگونگی پیروزی اسرائلیان

پس سپاه اسرائیل عقبنشینی کرد تا به سپاهیان خود که در
نزدیک جبعه کمین ک���رده بودند ،فرصت بدهند که حمله را
شروع کنند37 .پس �آنها از کمینگاه خود بیرون �آمده ،با یک
حمله ناگهانی به داخل شهر رفته ،همٔه ساکنان �آن را کشتند و
شهر را �آتش زدند39-38 .وقتیکه دود شهر به �آسمان بلند شد،
سپاهیان اسرائیل که در بیرون شهر بودند برگشتند و بر لشکر
بنیامین حمله کردند .قبلا ً قرار گذاش���ته بودند که بلند شدن
دود از شهر ،اشاره حمله به شهر است41-40 .چون سپاهیان
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بنیامین به پش���ت سر نگاه کردند و دود غلیظ را دیدند که به
�آسمان بلند میشود و سپاه اس���رائیل بر �آنها حملهور شدهاند،
دانستند که بلای بزرگی بر سرشان �آمده است42 .پس از مقابل
سپاه اسرائیل فرار کرده ،به بیابان گریختند .ا ّما سپاهیان اسرائیل
�آنها را تعقیب کردند� .آنهایی که در داخل شهر بودند ،بیرون
�آمدند و از پشت سر همه را کشتند43 .باقیماندٔه سپاه بنیامین
را محاصره و تعقیب نموده از منوحه تا نزدیک جبعه در شرق
�آنها را پایمال کردند44 .هجده هزار سپاهی بنیامین ،که همه
مردان جنگی و دلاور بودند به قتل رسیدند�45 .آنهایی که زنده
ماندند ،به بیابان به طرف صخرٔه رِمون گریختند .ا ّما پنج هزار
نفرشان در راه فرار و دو هزار نفر در جدعوم ،که همگی مردان
جنگی بودند ،کشته ش���دند46 .در همان روز تعداد سپاهیان
بنیامین ،که همگی مردان جنگی بودند و به دست سپاه اسرائیل
کشته شدند ،بیست و پنج هزار نفر بود.
47ا ّما تنها ششصد نفر توانستند ،به بیابان فرار کرده ،خود را
به صخرٔه رِمون برسانند� .آنها مدّت چهار ماه در �آنجا ماندند.
48بعد س���پاه اسرائیل برگش���ته ،تمام مردم بنیامین و اطفال و
حیوانات طایفٔه بنیامین را کش���تند و همٔه ش���هرهای �آنها را به
�آتش کشیدند.

21

زنانی برای مردان طایفۀ بنیامین

مردم اسرائیل در مصفه قسم خورده گفتند« :هیچکسی
از ما نباید بگذارد که دخترش با مرد بنیامینی عروسی
کند2 ».مردم همه در بیتئیل اجتماع کرده تا غروب در حضور
خداوند نشس���تند و با �آواز بلند زارزار گریه کردند 3و گفتند:
«خداوندا ،خدای اسرائیل ،چرا چنین مصیبتی بر سر مردم اسرائیل
�آمد؟ چرا طایفٔه بنیامین از میان بنیاسرائیل نابود شد؟»
4صب���ح روز بعد ،مردم یک قربانگاه س���اختند و قربانیهای
سوختنی و سلامتی تقدیم کردند5 .بعد پرسیدند« :کدام طایفٔه
اس���رائیل در اجتماع ما به حضور خداوند حاضر نشد؟» �آنها
قسم خورده بودند که اگر کسی به حضور خداوند در مصفه
نیاید ،حتماً کشته میشود6 .در عین حال �آنها بهخاطر برادران
بنیامینی خود بس���یار غمگین بودن���د و میگفتند« :امروز یک
طایفٔه اسرائیل کم شد7 .حال با مردانی که زنده ماندهاند چه
کنیم؟ زیرا ما به نام خداوند قس���م خوردهایم که دختران خود
را به �آنها ندهیم».
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8دوباره پرس���یدند« :کدام طایفٔه اسرائیل به حضور خداوند
در مصفه حاضر نش���ده اس���ت؟» پس معلوم شد که از یابیش
جلعاد هیچکسی نیامده بود9 .زیرا وقتیکه سرشماری کردند،
حتّی یک نفر هم ،از ساکنان یابیش جلعاد را در �آنجا نیافتند.
10پس �آنها دوازده هزار نفر از مردان دلیر خود را به �آنجا فرستاده
گفتند« :به یابیش جلعاد بروید و همٔه ساکنان �آنجا را با زنها
و کودکان بکشید11 .و شما باید همٔه مردان و همچنین زنانی
را که باکره نیس���تند ،بکلّی از بین ببری���د�12 ».آنها رفتند و در
بین مردم جلعاد ،چهارص���د دختر جوان باکره یافتند و �آنها را
به اردوگاه شیلوه ،در سرزمین کنعان �آوردند.
13بعد مردم اسرائیل به بازماندگان طایفٔه بنیامین که در صخرٔه
رِمون بودند ،پیامی فرستاده ،پیش���نهاد صلح کردند14 .مردان
بنیامین به شیلوه برگشتند و اسرائیل �آن چهارصد دختری را که
از یابیش جلعاد زنده �آورده بودند ،به �آنها دادند .ا ّما تعداد �آن
دخترها برای همٔه �آنها کافی نبود.
15مردم اسرائیل بس���یار غمگین بودند ،زیرا خداوند بین �آنها
نفاق انداخته ب���ود16 .رهبران قوم گفتند« :چون زنهای طایفٔه
بنیامین از بین رفتهاند ،پس برای بق ّیٔه مردان �آنها از کجا زن پیدا
کنیم؟ 17بازماندگان طایفٔه بنیامین باید وارث داشته باشند تا �آن
طایفٔه بکلّی از بین نرود18 .در عین حال ما هم نمیتوانیم که
دختران خود را به �آنها بدهیم ،زیرا قسم خوردهایم که :لعنت
بر ما ،اگر دختران خود را به مردان بنیامینی بدهیم».
19بعد به فکرشان رس���ید که در شیلوه ،بین لبونه و بیتئیل
در امتداد قسمت ش���رقی ش���اهراهی که از بیتئیل به شکیم
میرود ،برای خداوند جشن سالانه برپا میشود20 .به مردان
بنیامین گفتند« :بروید و در تاکستانها پنهان شوید21 .صبر کنید
تا دختران ش���یلوه برای رقص با رقاصان بیرون بیایند� .آنگاه از
مخفیگاه خود خارج ش���وید و هر کدامتان یکی از دخترها را
برای خود گرفته ،به س���رزمین بنیامین بروی���د22 .اگر پدران یا
برادرانشان به نزد شما �آمدند و اعتراض کردند ،شما میتوانید
به �آنها چنین بگویید' :لطفاً اجازه دهید �آنها را نگاه داریم ،چرا
که ما �آنها را در جنگ از شما به اسیری نگرفتهایم تا همسران ما
مقصر شکستن
باشند و از �آنجا که شما �آنها را به ما ندادهایدّ ،
سوگند خود نیستید»'.
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23مردان بنیامین طبق دستور �آنها رفتار کردند .هر کدام برای
خود یک���ی از �آن رقاصهها را گرفته ،به س���رزمین خود بردند.
ش���هرها را دوباره �آباد کردند و در �آنجا زندگی را از نو شروع
کردند24 .مردم اس���رائیل هم هر کدام ب���ه طایفٔه و خانواده و
سرزمین خود برگشتند.
25در �آن زم���ان در اس���رائیل پادش���اهی نب���ود و مردم هرچه
میخواستند میکردند.
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کتاب روت
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

3

2
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كتاب روت
معرفی کتاب
ّ

داستان زیبای روت واقعهای است که در دورٔه خشونتهای
داوران اتّفاق افتاده اس���ت .روت ،زنی از اهالی مو�آب است
که با یک اس���رائیلی ازدواج میکند .پس از مرگ شوهرش،
وفاداری مخصوصی به مادر شوهرش و پایبندی عمیقی نسبت
به خدای بنیاسرائیل از خود نشان میدهد.
در پایان ،او با یکی از خویشاوندان شوهر متوفی خود ازدواج
میکند و از این طریق جدٔه داوود ،بزرگترین پادشاه بنیاسرائیل
میگردد.
وقایع کتاب داوران نشان میدهد که قوم خدا به هنگام روی
برگردانیدن از او ،دچار مصیبت میشوند .کتاب روت نشان
میدهد که برکت شامل حال بیگانهای شده که به سوی خدای
بنیاسرائیل می�آید و جزء قوم امین او محسوب میگردد.
تقسیمبندی کتاب:

بازگشت روت و نعومی به بیتلحم 22-1:1
مالقات روت با بوعز 18:3-1:2
ازدواج بوعز با روت 22-1:4

1

كوچ الیملک و خانوادهاش به موآب

2-1در زمانه���ای قدیم ،در روزگاری که قوم اس���رائیل
هنوز پادشاهی نداش���ت ،قحطی سختی در �آن سرزمین
واقع گش���ت .به همین دلیل ش���خصی به نام الیملک ،که از
خاندان افرات���ه بود و در بیتلحم یهودی���ه زندگی میکرد ،به
اتّفاق همسرش نعومی و دو پسرش محلون و کلیون به سرزمین
مو�آب کوچ کرد تا در �آنجا زندگی کنند .در طول اقامتشان در
�آنجا 3الیملک ُمرد و نعومی به اتّفاق دو پسرش 4که با دختران
مو�آبی به نامهای عرفه و روت ازدواج کرده بودند ،تنها ماند.
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حدود ده سال بعد 5محلون و کلیون نیز درگذشتند و نعومی
بدون شوهر و فرزند ماند.
بازگشت نعومی و روت به بیتلحم

6پس از مدّتی نعومی باخبر ش���د که خداوند قوم خود را با
اعطای محصول خوب ،برکت داده است .از این رو تصمیم
گرفت به همراه دو عروس خود ،مو�آب را ترک کند7 .پس �آنها
با هم به راه افتادند تا به یهودیه بازگردند .ا ّما در بین راه 8نعومی
به �آنها گفت« :به خانٔه خود ،به نزد مادرانتان بازگردید .امیدوارم
خداوند در عوض نیکوی���ی که به من و به فرزندانم کردید ،با
شما به نیکی رفتار کند9 .دعای من این است که هر دو نفر
شما بتوانید ازدواج کنید و تشکیل خانواده بدهید».
پس نعومی �آنها را بوسید و از �آنها خداحافظی کرد .ا ّما �آنها
گریهکن���ان 10به او گفتند« :نه ،ما هم���راه تو و به میان قوم تو
خواهیم �آمد».
11نعومی در پاسخ گفت« :دخترانم ،شما باید بازگردید .چرا
میخواهید همراه من باشید؟ �آیا فکر میکنید که من میتوانم
دوباره صاحب پسرانی شوم که با شما ازدواج کنند؟ 12به خانٔه
خود بروید ،چون من پیرتر از �آن هستم که بتوانم دوباره ازدواج
کنم .حتّی اگر چنین چیزی امکان میداشت و همین امشب
ازدواج میکردم و صاحب دو پسر میشدم�13 ،آیا شما میتوانید
صبر کنید تا �آنها بزرگ شوند؟ �آیا این امید ،مانع ازدواج شما
با دیگران نخواهد شد؟ نه دخترانم ،شما میدانید که این غیر
ممکن است .خداوند با من از در خشم در�آمده و از این بابت
برای شما بسیار مت�أسفم».
�14آنها باز به گریه افتادند .بعد از �آن عرفه مادر ش���وهر خود
را بوسید و از او خداحافظی کرد و به خانٔه خود برگشت .ا ّما
روت به او چسبید15 .از این رو نعومی به او گفت« :روت ،زن
برادر شوهرت به نزد قوم خود و خدایان خود برگشته است.
تو نیز همراه او برو».
16ا ّما روت در ج���واب گفت« :از من نخواه که تو را ترک
کنم .اجازه بده همراه تو بیایم .هر جا بروی ،من نیز خواهم �آمد
و هر جا زندگی کنی ،من هم در �آنجا زندگی خواهم کرد .قوم
تو ،قوم من و خدای تو ،خدای من خواهد بود17 .هر جا تو
بمیری ،من هم خواهم مرد و همانجا دفن خواهم شد .خداوند
مرا جزا دهد اگر چیزی جز مرگ ،مرا از تو جدا سازد».
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18وقت���ی نعومی دید روت برای همراهی او مص ّمم اس���ت،
دیگر چیزی نگفت.
�19آنها به راه خود ادامه دادند تا به بیتلحم رسیدند .وقتی
�آنان وارد شهر شدند مردم از دیدنشان به هیجان �آمدند و زنان
با تع ّجب میگفتن���د�« :آیا این زن ،واقعاً هم���ان نعومی (یعنی
خوش) است؟»
20نعومی در پاسخ گفت« :مرا دیگر نعومی نخوانید ،مرا ما ّره
(یعنی تلخی) صدا کنید ،چون خدای قادر مطلق زندگی مرا
تلخ ساخته است21 .وقتی اینجا را ترک کردم صاحب همهچیز
بودم ،ا ّما خداوند مرا دست خالی به اینجا بازگردانیده است.
چرا مرا نعومی صدا میکنی���د درحالیکه خداوند مرا محکوم
کرده و بر من بلا �آورده است؟»
22به این ترتیب نعومی به همراه روت ،عروس مو�آبی خود ،از
مو�آب بازگشت .وقتی �آنها به بیتلحم رسیدند ،فصل برداشت
جو به تازگی شروع شده بود.

2

کار کردن روت در مزرعۀ بوعز

نعومی خویش���اوندی به ن���ام بوعز داش���ت که مردی
ثروتمند و با نفوذ و از خانوادٔه شوهرش الیملک بود.
2یک روز روت به نعومی گفت« :من به مزارع اطراف میروم
تا خوش���ههایی را که دروکنندگان جا میگذارند ،جمع کنم.
مطمئن هستم کس���ی را خواهم یافت که به من اجازه دهد با
او کار کنم».
نعومی جواب داد« :برو ،دخترم».
3پس روت به یکی از مزارع رفت و پشت سر دروکنندگان
راه میرفت و خوشههای برجا مانده را جمع میکرد .برحسب
اتّفاق� ،آن مزرعه متعلّق به بوعز بود.
4مدّتی بعد ،بوعز از بیتلحم �آمد و بعد از سلام به کارگران
گفت« :خداوند با شما باد!» و �آنها در جواب گفتند« :خداوند
تو را برکت دهد».
5بوعز از مباشر خود پرسید�« :آن زن جوان کیست؟»
6مباش���ر جواب داد« :او یک دختر بیگانه اس���ت که همراه
نعومی از مو�آب به اینجا �آمده است 7و از من اجازه خواست تا
پشت سر دروکنندگان ،خوشههای به جا مانده را جمع کند.
او از صبح زود مشغول کار است و همین ال�آن دست از کار
کشید تا کمی در زیر سایبان استراحت کند».
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�8آنگاه بوعز به روت گفت« :دخترم ،به نصیحت من گوش
کن ،در هیچ مزرعٔه دیگر جز اینجا خوش���هچینی نکن .همراه
زنان دیگر در همی���ن جا کار کن9 .به �آنها نگاه کن و هر جا
�آنه���ا درو میکنند ،تو هم با �آنان ب���اش .من به کارگران خود
دستور دادهام مزاحم تو نشوند .هر وقت تشنه شدی برو و از
کوزههایی که �آنها ُپر کردهاند ،بنوش».
10روت در مقابل بوعز ،تعظیم کرد و به او گفت« :چرا باید
شما تا این اندازه در فکر من باشید؟ چرا شما نسبت به یک
بیگانه اینقدر مهربان هستید؟»
11بوعز در جواب گفت�« :آنچه تو بعد از مرگ شوهرت در
حق مادر شوهر خود انجام دادهای ،به گوش من رسیده است.
من میدانم چگونه پدر ،م���ادر و وطن خود را ترک کردی و
برای زندگی کردن به میان قومی �آمدی که قبلا ً چیزی دربارٔه
�آنها نمیدانس���تی12 .خداوند تو را برای کارهایی که کردهای
پاداش دهد .خداوند خدای اس���رائیل که نزد او برای حمایت
�آمدهای ،تو را پاداش کامل عطا فرماید».
13روت در پاسخ گفت« :ای �آقا ،نسبت به بنده بسیار لطف
دارید .سخنان مح ّبت�آمیز شما باعث دلگرمی من ،که با خادمان
شما برابر نیستم ،گردیده است».
14در وقت ناهار بوعز به روت گفت« :بیا ،کمی از این نان
بردار و در غذا فرو کن ».پ���س روت در کنار بق ّیٔه کارگران
نشس���ت و بوعز قدری غلّٔه برش���ته ب���ه او داد .روت �آنقدر
خورد تا سیر شد و قدری هم باقی ماند16-15 .بعد از �آن که
روت بلند ش���د و به خوشهچینی پرداخت .بوعز به کارگران
خود دستور داده گفت« :بگذارید او هرجا میخواهد خوشه
جمع کند ،حتّی در جایی که خوشهها بستهبندی میشوند.
به او چیزی نگویید و مانع کارش نش���وید .از �آن گذش���ته،
مقداری از خوشههای بس���تهبندی شده را روی زمین بریزید
ت���ا او جم���ع کن���د».
17روت تا غروب �آفتاب در �آن مزرعه خوشه جمع میکرد.
وقتی خوشهها را کوبید ،در حدود دوازده کیلوگرم جو خالص
به دس���ت �آورد18 .روت تمام �آن را با خود به ش���هر نزد مادر
ش���وهر خود برد و به او نش���ان داد که چقدر جو جمع کرده
است .او باقیماندٔه غذای خود را نیز به نعومی داد19 .نعومی
از او پرس���ید« :از کجا اینهمه را جمع کردی؟ در مزرعٔه چه
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کسی مشغول کار بودی؟ خدا کس���ی را که چنین لطفی در
حق تو کرده است ،برکت دهد».
روت به نعومی گفت که در مزرعه شخصی به نام بوعز کار
میکرده است.
20نعومی به ع���روس خود گفت« :خداون���د بوعز را برکت
دهد .خداوند همیشه وعدٔه خود را با زندگان و مردگان نگاه
میدارد »،و بع���د از �آن افزود�« :آن مرد یک���ی از اقوام نزدیک
ماست .او از جمله افرادی اس���ت که باید سرپرستی ما را به
عهده بگیرد».
21پس از �آن روت گفت« :از �آن مهمتر ،بوعز از من خواسته
اس���ت تا انتهای فصل درو ،فق���ط در مزرعٔه او خوش���هچینی
کنم».
22نعومی به عروس خود گفت« :بله دخترم ،بهتر است همراه
زنان در مزرعٔه بوعز کار کنی .اگر جای دیگری بروی ،ممکن
است کارگران مزاحمت شوند23 ».پس روت تا �آخر فصل درو
جو و گندم در �آنجا به جمع�آوری غلّه ادامه داد و با مادر شوهر
خود زندگی میکرد.

3

روت و بوعز

مدّتی بعد ،نعومی به روت گفت« :باید برایت شوهری
پیدا کنم تا تو بتوانی خانه و خانوادهای برای خودت
داشته باشی2 .بهخاطر داش���ته باش ،این بوعز که همراه زنان
دیگر برایش کار میکنی ،از اقوام ماست .خوب گوش کن؛
او امشب مشغول خرمنکوبی خواهد بود3 .خودت را خوب
بشوی ،کمی عطر بزن و بهترین لباس خود را بپوش� .آنگاه به
خرمنگاه برو؛ ولی تا وقتیکه خوردن و نوشیدنش تمام نشده،
نگذار بفهمد تو در �آنجا هستی4 .از جایی که میخوابد اطمینان
حاصل کن .وقتی به خواب رفت برو ،رویانداز او را از روی
پاهایش کنار بزن و نزد پ���ای او دراز بکش .او �آن وقت به تو
خواهد گفت چه باید بکنی».
5روت در جواب گفت« :هرچه بگویی انجام خواهم داد».
6پس روت به خرمنگاه رفت و درس���ت مطابق هر�آنچه مادر
شوهرش به او گفته بود ،رفتار کرد7 .وقتی بوعز از خوردن و
نوشیدن دست کشید و کاملا ً سرحال �آمد ،رفت و روی پشتٔه
جو خوابید .روت به �آهستگی به او نزدیک شد ،رویانداز را به
کناری زد و نزد پای بوعز دراز کشید8 .در نیمههای شب بوعز
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ناگهان از خواب بیدار شد و برگشته با تع ّجب دید که زنی نزد
پای وی خوابیده است9 .بوعز پرسید« :تو کیستی؟»
روت جواب داد« :ای �آقا ،بندٔه شما روت هستم .شما یکی
از اقوام نزدیک من هستید و سرپرستی من به عهده شماست.
پس خواهش میکنم با من ازدواج کنید».
10بوعز گفت« :دخترم ،خداوند تو را برکت دهد .با �آنچه
تو اکن���ون میکنی ،وفاداری خودت را به خانوادٔه ما ،حتّی
بیش از �آنچه نس���بت به مادر ش���وهرت انجام دادهای ،ثابت
میکنی .تو میتوانس���تی به دنبال یک مرد جوان ثروتمند یا
فقیر باش���ی ،ولی ای���ن کار را نک���ردی11 .حالا دیگر نگران
نب���اش .هرچ���ه بگویی برایت انجام خواه���م داد .تمام مردم
ش���هر میدانند که تو زن نجیبی هستی12 .درست است که
من یکی از خویش���اوندان نزدیک تو و مسئول حمایت از تو
میباشم ،ا ّما شخصی نزدیکتر از من هم وجود دارد13 .بق ّیٔه
ش���ب را اینجا بمان .ف���ردا صبح خواهیم فهمی���د که �آیا او
مای���ل اس���ت حمایت از تو را بر عهده بگی���رد یا نه .اگر او
حاضر ش���ود اینکار را انجام بده���د� ،آن را انجام میدهد،
در غی���ر این صورت به خدای زنده س���وگند یاد میکنم که
سرپرس���تی تو را بر عهده خواه���م گرفت .حالا بخواب و تا
صب���حهمی���نج���ابم���ان».
14پس روت در �آنجا در نزد پای بوعز خوابید .ا ّما صبح زود
قبل از �آن که هوا کاملا ً روش���ن شود و کسی او را بشناسد،
برخاست؛ چون بوعز نمیخواس���ت کسی بفهمد که �آن زن
در �آنجا بوده اس���ت15 .بوعز به او گفت« :ش���ال خود را بر
زمین په���ن کن ».روت چنان کرد و بوعز در حدود بیس���ت
كیلوگرم جو در �آن ریخت و �آن را بر روی دوشش گذاشت.
پس روت با �آنهمه جو به ش���هر برگش���ت16 .وقتی به خانه
رسید ،مادر شوهرش از او پرسید« :خوب دخترم ،کار تو با
بوعز به کجا کش���ید؟»
روت هر �آنچه را که بوعز برایش انجام داده بود به او گفت.
17او اضافه کرد« :بوعز گفت که من نباید دست خالی به نزد
تو بازگردم .او این مقدار جو را به من داد».
18نعومی به او گفت« :حال باید صبر کنی تا ببینم نتیجٔه این
کارها چه خواهد بود .بوعز امروز تا این مسئله را حل نکند،
�آرام نمیگیرد».
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4

ازدواج بوعز با روت

بوعز به دروازٔه شهر ،جایی که مردم اجتماع میکردند،
رفت .وقتی نزدیکترین خویشاوند الیملک ،یعنی همان
شخصی که بوعز از او نام برده بود ،از �آنجا میگذشت ،بوعز
او را صدا زد و گفت« :دوست عزیز ،بیا اینجا بنشین ».پس
او �آمده در �آنجا نشست2 .سپس بوعز از ده نفر از رهبران شهر
نیز خواست تا بیایند و �آنجا بنشینند .وقتی �آنها نشستند 3بوعز
به خویش���اوند خود گفت« :حالا که نعومی از مو�آب برگشته
اس���ت ،میخواهد مزرعهای را که متعلّق ب���ه خاندان الیملک
میباشد ،بفروش���د4 .من فکر میکنم تو باید از این موضوع
باخبر باشی .اگر �آن زمین را میخواهی ،اکنون در حضور افرادی
که در اینجا نشستهاند� ،آن را بخر .ا ّما اگر تو �آن را نمیخواهی
بگو ،چون حق خرید �آن مزرعه اول با توس���ت ،بعد از تو من
میتوانم �آن را بخرم».
�آن شخص گفت« :من �آن را میخرم».
5بوعز گفت« :خوب ،اگر تو مزرعه را از نعومی میخری،
سرپرس���تی روت ،بیؤه مو�آبی نیز با تو خواهد بود تا �آن مزرعه
برای خانوادٔه مت ّوفی باقی بماند».
�6آن مرد در جواب گفت« :در �آن صورت من از حق خود،
در خرید مزرعه صرفنظر میکنم ،چون فرزندان من �آن را به
ارث نخواهند برد .م���ن ترجیح میدهم از خرید �آن خودداری
کنم .تو �آن را بخر».
7در �آن روزگار برای انجام یک معامله یا انتقال یک ملک،
رسم بود که فروش���نده کفش خود را از پایش در �آورد و �آن را
به خریدار بدهد .به این ترتیب اسرائیلیها نشان میدادند كه
معامله انجام شده است.
8وقتی �آن مرد به بوعز گفت« :تو �آن را بخر ».کفش خود را
نیز از پایش در �آورد و �آن را به بوعز داد�9 .آنگاه بوعز به رهبران
و تمام مردمی که در �آنجا گرد �آمده بودند ،گفت« :همٔه شما
امروز شاهد هس���تید که من تمام مایملک الیملک و پسرانش
کلیون و محلون را از نعومی خری���دهام10 .علاوه بر این روت
مو�آبی ،بیؤه محلون نیز همس���ر من خواهد شد .به این ترتیب
دارایی ش���خص مرحوم در خانوادٔه او حفظ میشود و شجرٔه
او در بین قوم و ش���هر او ادامه خواهد یافت .امروز همٔه شما
شاهد این امر هستید».
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11رهبران قوم و سایر حاضران گفتند« :بله ،ما شاهدیم .باشد
که خداوند همس���رت را مانند راحیل و لی���ه که برای یعقوب
فرزندان بسیاری �آوردند ،بگرداند .باشد که تو در میان خاندان
افراته ثروتمند و در شهر بیتلحم معروف شوی12 .باشد فرزندانی
که خداوند از این زن جوان به تو عطا خواهد فرمود ،خانوادٔه
تو را مانند خاندان فارص ،فرزند یهودا و تامار بگردانند».
بوعز و نسل او

13پ���س از �آن ،بوعز روت را به عنوان همس���ر خود به منزل
برد .خداوند روت را برکت داد و او حامله گردید و پسری به
دنیا �آورد14 .زنان ش���هر به نعومیگفتند« :خدا را سپاس باد!
او امروز به تو نوهای عطا فرموده که حامی تو باشد .خدا او را
در بین تمام قوم اسرائیل بزرگ و مشهور بگرداند15 .عروست
تو را دوس���ت دارد و برایت از هفت پس���ر بهتر است .اکنون
ب���رای تو نوهای به دنیا �آورده که زندگ���ی تازهای به تو خواهد
بخشید و در پیری محافظ تو خواهد بود16 ».نعومی �آن طفل
را در �آغوش گرفت و از او مراقبت نمود.
17زنانی که در همسایگی �آنها زندگی میکردند طفل را عوبید
نامیدند� .آنها به تمام مردم میگفتند« :پسری برای نعومی زاییده
شده است».
22-18عوبید پدر َیسی ،و َیس���ی پدر داوود بود .شجرهنامٔه
خاندان فارص تا داوود به این شرح است :فارص ،حصرون ،رام،
عمیناداب ،نحشون ،سلمون ،بوعز ،عوبیدَ ،یسی و داوود.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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معرفی کتاب
ّ

كتاب اول سموئیل ،شرح انتقال حكومت داوران به حکومت
پادشاهی است .این دگرگونی ملّی بنیاسرائیل در اطراف سه
نفر دور میزند :سموئیل بزرگترین و �آخرین داور ،شائول اولین
پادش���اه اسرائیل و داوود نبی كه سرگذشت پرحادثٔه او قبل از
رس���یدن به قدرت با داستان سموئیل و ش���ائول درهم �آمیخته
است.
موضوع این كتاب ،مانند سایر كتابهای تاریخی عهد عتیق،
این است كه وفاداری به خدا موفق ّیت می�آورد و عدم اطاعت
از خدا شكس���ت و عذاب .این مطلب به طور �آشكار در پیام
خدا به عیلی كاهن در فصل � 30:2آمده است...« :هرکسی
که به من احترام بگذارد ،او را محترم میگردانم و کس���یکه
مرا حقیر شمارد ،او را حقیر خواهم ساخت».
ِ
مخالف ایجاد حکومت
�آهنگ كتاب در مورد افكار موافق و
پادش���اهی است .در حالیكه خدا پادش���اه واقعی بنیاسرائیل
میباشد ،ولی بهخاطر درخواست مردم ،خدا پادشاهی برای
اس���رائیل انتخاب میكند .حقیقت مهم این است كه پادشاه
و م���ردم ه���ر دو در زیر فرمان و داوری خدا میباش���ند .طبق
قوانی���ن خدا ،حقوق همٔه مردم ،چه فقیر و چه ثروتمند برابر
اس���ت.
تقسیمبندی كتاب

سموئیل به عنوان داور بنیاسرائیل 17:7-1:1
پادشاه شدن شائول 27:10-1:8
اولین سالهای پادشاهی شائول 35:15 -1:11
داوود و شائول 31:30-1:16
مرگ شائول و پسرانش 13-1:31
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1

القانه و خانوادهاش در شیلوه

رامهتایم شهری بود در کوهستان افرایم .در این شهر مردی
زندگی میکرد به نام القانه که پدرش یروحام بود .یروحام
پسر الیهو ،الیهو پسر توحو و توحو پسر صوف بود2 .القانه دو زن
داشت ،نام یکی حنا بود و دیگری فنینه .فنینه دارای اولاد بود ،ا ّما
حنا فرزندی نداشت3 .القانه هرسال برای عبادت از شهر خود به
شیلوه میرفت تا به حضور خداوند متعال قربانی بگذراند .در �آنجا
دو پسر عیلی ،یعنی حفنی و فینحاس به عنوان کاهنان خداوند،
خدمت میکردند4 .القانه هرگاه قربانی میکرد ،از گوشت �آن به
زن خود فنینه و همٔه پسران و دختران خود یک سهم میداد5 .ا ّما
به حنا دو س���هم میداد ،چون حنا را خیلی دوست میداشت،
گرچه �آن زن بیاولاد بود6 .چون خداوند حنا را از داشتن فرزند
بیبهره ساخته بود ،فنینه ،هووی او همیشه به او طعنه میزد و او
را ناراحت میکرد7 .این کار ،هر ساله تکرار میشد .هر وقت
که به معب���د خداوند میرفتند ،فنینه او را مس���خره میکرد و به
گریه میانداخت؛ در نتیجه حنا چیزی نمیخورد8 .شوهرش از
او میپرسید« :چرا گریه میکنی و چیزی نمیخوری و غمگین
هستی؟ �آیا من برای تو از دهها فرزند پسر بهتر نیستم؟»
حنا و عیلی

9یک ش���ب زمانی که در شیلوه بودند ،حنا بعد از صرف غذا
برخاست و بیرون رفت .عیلی کاهن در جلوی دروازٔه معبد خداوند
نشس���ته بود10 .حنا درحالیکه با سوز دل به درگاه خداوند دعا
میکرد ،به تلخی میگریست11 .در همان حال نذر کرد و گفت:
«ای خداوند متعال ،بر کنیز خود نظر کن و بر من رحمت نما .دعایم
را بپذیر و پسری به من عطا فرما و قول میدهم که او را وقف تو کنم
و تا زمانی که زنده باشد موی سر او هرگز تراشیده نشود».
12دعای حنا طولانی ش���د ،عیلی متو ّجه او ش���د و دید که
لبهایش حرکت میکنند13 .چون حنا در دل خود دعا میکرد،
صدایش شنیده نمیشد و تنها لبهایش تکان میخوردند .عیلی
فکر کرد که او مست است14 .به حنا گفت« :تا کی مست
میشوی؟ شراب را کنار بگذار».
15حنا جواب داد« :نخیر �آقا ،شراب ننوشیدهام و مست نیستم،
بلکه شخص دل شکستهای هس���تم که با خداوند خود راز و
نیاز میکنم16 .فکر نکنید که من یک زن میگسار هستم ،من
از بخت بد خود مینالم».
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17عیلی گفت« :به س���لامت برو و خدای اسرائیل تو را به
مرادت برساند».
18حنا گف���ت« :از لطفی که به این کنیزت دارید ،تش��� ّکر
میکنم ».بعد حنا به خانٔه خود رفت .خورد و نوشید و دیگر
�آثار غم در چهرهاش دیده نمیشد.
تو ّلد سموئیل و وقف او به خداوند

19صبح روز بعد القانه و خانوادهاش برخاس���تند و به عبادت
خداوند پرداختند ،بعد به خانٔه خود در شهر رامه بر گشتند .القانه
با زن خود ،حنا همبستر شد .خداوند دعای حنا را مستجاب
فرمود20 ،پس از مدّتی حنا حامله شد و پسری به دنیا �آورد و
او را سموئیل یعنی «از خدا خواسته شده» نامید.
21دوباره زمان �آن رسید که القانه و خانوادهاش برای گذرانیدن
قربانی س���الیانه به شیلوه بروند و نیز نذر مخصوص خود را ادا
نمایند22 .ا ّما حنا با �آنها نرفت و به شوهر خود گفت« :همین
که طفل را از ش���یر بگیرم ،او را به حضور خداوند می�آورم تا
همیشه در �آنجا بماند».
23القانه گفت« :بسیار خوب ،صبر کن تا طفل از شیر گرفته
شود .هرچه که رضای خداوند باشد انجام شود ».پس حنا تا
زمانی که طفل از شیر باز گرفته شد� ،آنجا ماند.
24وقتیکه او طفل را از شیر گرفت ،وی را که هنوز بسیار کوچک
بود برداشته با یک گوسالٔه سه ساله ،یک کیسه �آرد و یک مشک
شراب به معبد خداوند در شیلوه برد25 .در �آنجا گوساله را قربانی کرد و
طفل را نزد عیلی برد 26و گفت�« :آقا� ،آیا مرا بهخاطر دارید؟ من همان
زنی هستم که دیدید در همین اینجا ایستاده بودم و به درگاه خداوند
دعا میکردم27 .من از خداوند تقاضای یک پسر کردم و او دعایم را
مستجاب نمود و این پسر را به من عطا کرد28 .حالا میخواهم او را
وقف خداوند کنم که تا زنده است در خدمت او باشد».
سپس �آنها خداوند را در همانجا پرستش کردند.

2

دعای حنا

حنا دعا کرد و گفت:
«خداوند دل مرا شادمان ساخته است،
از کارهایی که خدا برای من کرده است ،شادی میکنم،
با خوشحالی بر دشمنانم میخندم،
چقدر خوشبخت هستم ،چون خداوند مرا یاری نموده
است.
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« 2او یگانه خدای پاک و مقدّس است.
شریک و همتایی ندارد.
هیچ پشت و پناهی مانند خدای ما نیست.
 3مغرور و متک ّبر مباشید
و سخنان غرور�آمیز بر زبان میاورید.
خداوند بر همهچیز �آگاه است.
اوست که کارهای مردم را داوری میکند.
 4کمان دلاوران را میشکند،
ا ّما ناتوانان را نیرو میبخشد.
 5کسانیکه سیر بودند اکنون برای یک لقمه نان اجیر میشوند،
ا ّما �آنهایی که گرسنه بودند ،سیر شدند.
زنی که نازا بود ،هفت طفل به دنیا �آورد،
و �آنکه فرزندان زیاد داشت ،اکنون بیاولاد گردیده
است.
 6خداوند میمیراند و زنده میکند.
به گور میبرد و زنده میسازد.
 7خداوند فقیر میکند و غنی میگرداند.
سرنگون میسازد و سرفراز مینماید.
 8مسکینان را از خاک بلند میکند
و بینوایان را از بدبختی میرهاند.
�آنها را همنشین پادشاهان میگرداند
و به جایگاه ع ّزت مینشاند،
اساس زمین از �آن خداوند است،
او زمین را بر �آن استوار نموده است.
« 9مؤمنین را به راه راست هدایت میکند
و ا ّما شریران ،در تاریکی نابود میگردند.
انسان تنها با زور بازوی خود پیروز نمیگردد.
 10دشمنان خداوند نابود میشوند،
خداوند از �آسمان� ،آنها را با رعد و برق خواهد زد.
خداوند تمام دنیا را داوری خواهد کرد.
او به پادشاه برگزیدٔه خود قدرت و پیروزی میبخشد».
11بعد القانه به خانٔه خود در رامه برگشت و سموئیل در حضور
عیلی کاهن ،در شیلوه به خدمت خداوند مشغول بود.
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پسران عیلی

12پس���ران عیلی اش���خاص پست و فاس���دی بودند� .آنها به
خداوند احترام نمیگذاشتند 13و وظایف مذهبی را که به عهده
داشتند ،انجام نمیدادند .وقتی کسی قربانی میکرد ،خادم �آنها
می�آمد و درحالیکه گوشت هنوز در حال پختن بود ،چنگال
سه شاخهای را که با خود داشت در دیگ ،یا پاتیل ،و یا هر
ظرف دیگری که در �آن گوشت را میپختند ،فرو میبرد 14و
هرچه را که با چنگال از دیگ بیرون میکشید سهم کاهن بود.
�آنها با تمام مردم اسرائیل که به شیلوه می�آمدند به همین ترتیب
رفتار میکردند15 .بیشتر وقتها پیش از سوزانیدن چربی ،خادم
�آنها می�آمد و به کس���یکه قربانی میکرد میگفت« :گوشت
خام را برای کباب به کاهن بده ،چون او گوشت پخته قبول
نمیکند».
16اگر �آن شخص میگفت« :صبر کنید تا اول چربی �آن بسوزد
و بعد هرقدر گوشت که میخواهید ببرید ».خادم به او میگفت:
«خیر ،همین حالا بده ،وگرنه بزور از تو میگیرم».
17این گناه پس���ران عیلی در نظر خداوند بسیار بزرگ بود،
زیرا �آنها قربانی خداوند را بیحرمت میکردند.
سموئیل در شیلوه

18سموئیل با پیشبندی کتانی که به کمر بسته بود ،خداوند
را خدمت میکرد19 .مادرش هر سال یک ردای کوچک برای
او میدوخت و وقتیکه برای تقدیم قربانی سالانه همراه شوهر
خود به شیلوه میرفت ،برایش میبرد20 .عیلی برای القانه و زنش
دعای برکت میکرد و میگفت« :خداوند به عوض این طفلی
که وقف او کردید ،فرزندان دیگری به شما عطا کند».
بعد �آنها همگی به خانٔه خود برمیگشتند.
21خداوند به حنا لطف کرد و او دارای سه پسر و دو دختر
شد .سموئیل نیز در خدمت خداوند رشد میکرد.
عیلی و پسرانش

22در این هنگام عیلی بسیار پیر شده بود و میشنید که پسرانش
چگونه با مردم اسرائیل بدرفتاری میکنند و حتّی با زنانی که
در کنار در ورودی خیمٔه مقدّس خدمت میکردند ،همخواب
میشدند23 .پس به �آنها گفت« :چرا این کارها را میکنید؟
تمام مردم از کارهای بد شما شکایت دارند24 .فرزندان من،
از این کارها دست بکشید ،چیزهایی را که مردم دربارٔه شما
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میگویند وحشتناک است25 .اگر شخصی نسبت به شخص
دیگری گناه ورزد ،ممکن است که خدا از او دفاع کند ،ولی
اگر کسی نسبت به خداوند مرتکب گناهی شود ،چه کسی
میتواند برای او شفاعت کند؟»
ا ّما �آنها به نصیحت پدر خود گوش ندادند ،چون ارادٔه خدا
این بود که �آنها را هلاک نماید.
26ا ّما س���موئیل کوچک ،بزرگ میشد و خدا و مردم از او
راضی بودند.
نبوت دربارۀ خانواۀ عیلی
ّ

27روزی ی���ک نبی نزد عیلی �آمد و ب���ه او گفت« :خداوند
چنین میفرماید :وقتی ج ّد تو هارون و خانوادهاش در کش���ور
مصر بردٔه فرعون بودند ،خود را بر هارون ظاهر ساختم28 .از
بین تمام طایفههای بنیاسرائیل خانوادٔه او را به عنوان کاهنان
خ���ود برگزیدم تا بر قربان���گاه من قربانی تقدی���م کنند و ُبخور
بسوزانند و در حضور من جامٔه مخصوص کاهنان را بپوشند.
تمام گوش���ت قربانیهای س���وختنی را برای �آنها تعیین کردم.
29پس چرا قربانیها و نذرهایی را که مردم برای من می�آورند،
بیحرمت میکنی؟ تو به پسرانت بیشتر از من احترام میگذاری.
به �آنها اجازه میدهی که از خوردن بهترین گوشت قربانی که
قوم من برای من میگذرانند ،خود را چاق نمایند30 .خداوند
خدای اسرائیل میفرماید :هر چند وعده داده بودم که خاندان
تو و خاندان پدرت همیشه کاهنان درگاه من باشند ،ا ّما بعد
از این نمیخواهم .بلکه هرکسی که به من احترام بگذارد ،او
را محترم میگردانم و کس���یکه مرا حقیر شمارد ،او را حقیر
خواهم ساخت31 .روزی خواهد �آمد که من تمام جوانان را در
خانوادٔه تو و نیز در طایفٔه تو خواهم کشت به طوری که دیگر
پیرمردی در خانوادٔه تو یافت نخواهد ش���د32 .تو به مصیبت
دچار میگردی و به برکاتی که به مردم اس���رائیل میبخشم با
حس���رت نگاه خواهی کرد و هیچکس در خانوادٔه تو به س���ن
پیری نخواهد رسید33 .فقط یک نفر را از نسل تو زنده نگاه
خواهم داش���ت .او به عنوان کاهن مرا خدمت خواهد کرد.
ولی نابینا شده و امیدی نخواهد داشت .و بق ّیٔه نسل تو به طرز
فجیعی کشته خواهند شد34 .برای اینکه گفتههای من بر تو
ثابت شود ،بدان که دو پسرت ،حفنی و فینحاس در یک روز
خواهند مرد35 .ا ّما من برای خ���ود کاهن صادقتر و باوفاتری
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انتخاب میکنم که با دل و جان مرا خدمت کند .خاندانش را
برکت میدهم تا در حضور برگزیدٔه من همیشه �آمادٔه خدمت
باشد36 .بازماندگان تو برای یک س ّکٔه نقره یا یک قرص نان
در مقابل او سر تعظیم خم کرده بگویند' :لطفاً برای ما کاری
در بین کاهنان بده تا لقمه نانی به دست �آوریم»'.

3

ظاهر شدن خداوند بر سموئیل

سموئیل تحت نظر عیلی ،خداوند را خدمت میکرد.
در �آن زمان به ندرت پیامی از طرف خدا میرس���ید و
رؤیاها کم بود2 .یک شب عیلی که چشمانش تار شده بود و
چیزی را به خوبی نمیتوانست ببیند ،در بستر خود دراز کشیده
بود3 .چراغ معبد خداوند هنوز روشن بود .سموئیل هم در معبد
خداوند ،نزدیک صندوق پیمان خدا به خواب رفته بود4 .در همین
وقت صدای خداوند �آمد و فرمود« :سموئیل! سموئیل!» او جواب
داد« :بلی� ،آقای من5 ».بعد از جای خود برخاست و نزد عیلی
رفت و گفت« :ای �آقا ،تو صدایم کردی؟ چه میفرمایی؟»
عیل���ی گفت« :من ت���و را صدا نکردم .ب���رو بخواب ».پس
سموئیل به رختخواب خود برگشت.
7-6خداوند باز صدا کرد« :سموئیل!» سموئیل نمیدانست
که او خداوند اس���ت ،زیرا خداوند تا ب���ه حال با او صحبت
نکرده بود ،پس از جای خود برخاست و دوباره نزد عیلی رفت
و پرسید« :بلی ،چه میخواهی؟»
عیلی گفت« :فرزندم ،من تو را صدا نکردم ،برو بخواب».
سموئیل هنوز خداوند را نمیشناخت زیرا تا به حال پیامی از
طرف خدا به او نرسیده بود.
8خداوند برای بار سوم سموئیل را صدا کرد .او باز برخاست و
نزد عیلی رفت و گفت« :مرا صدا کردی؟ من اینجا هستم».
�آنگاه عیلی دانس���ت که خداوند س���موئیل را صدا میکند.
9بنابراین ب���ه س���موئیل گفت« :برو بخ���واب .اگر باز صدایی
بشنوی جواب بده و بگو :بفرما خداوندا ،بندهات میشنود».
پس سموئیل رفت و در جای خود دراز کشید.
10خداوند �آمد و در مقابل سموئیل ایستاد و مثل دفعات پیش
صدا کرد« :سموئیل! سموئیل!» و سموئیل جواب داد« :بفرما
خداوندا ،بندهات میشنود».
11خداوند به سموئیل فرمود« :من کار وحشتناکی در اسرائیل
انجام خواهم داد که هر که بشنود ،از ترس حیرتزده خواهد
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شد12 .در �آن روز همٔه چیزهایی را که علیه خاندان عیلی گفتهام
از اول تا �آخر بجا خواهم �آورد13 .به او خبر دادم که به زودی
مجازات خواهند شد ،زیرا پسران او به من کفر گفتند و او �آنها
را از گناهشان باز نداشت14 .بنابراین قسم خوردم که گناهان
خاندان عیلی را با قربانی و صدقه نمیبخشم».
�15آن شب سموئیل تا صبح در بستر ماند و صبح هنگام مانند
همیش���ه دروازههای معبد خداوند را باز کرد .او میترسید که
دربارٔه رؤیایی که دیده بود ،چیزی به عیلی بگوید16 .ا ّما عیلی،
سموئیل را صدا کرد و گفت« :سموئیل فرزندم».
او جواب داد« :بلی� ،آقای من».
17عیلی پرس���ید« :خداوند به تو چه گفت؟ چیزی را از من
پنهان مک���ن .اگر �آنچه را که به تو گفت ،به من نگویی خدا
تو را مجازات کند18 ».پس سموئیل همهچیز را به عیلی گفت
و چیزی را از او پنهان نکرد .عیلی گفت« :او خداوند است،
پس بگذار هرچه ارادٔه او میباشد ،انجام دهد».
19سموئیل بزرگ میشد و خداوند همراه او بود و هر چیزی
را که به سموئیل میگفت ،به حقیقت میپیوست20 .تمام قوم
اسرائیل ،از دان در شمال ،تا بئرشبع در جنوب ،اطّلاع یافتند
که سموئیل به مقام نب ّوت برگزیده شده است21 .از �آن به بعد
خداوند خود را در شیلوه ظاهر میکرد ،جایی که به سموئیل
ظاهر شده و با او صحبت کرده بود و وقتی سموئیل صحبت
میکرد ،همٔه مردم گوش میدادند.

4

افتادن صندوق پیمان خداوند به دست فلسطینیان

در این وقت ،فلس���طینیان برای جنگ با اسرائیل گرد
�آمدند و سربازان اسرائیل برای جنگ با �آنها �آماده شدند.
�آنها در ابنعزر و فلسطینیان در افیق اردو زدند2 .فلسطینیان به
بنیاسرائیل حمله کردند و جنگ سختی در گرفت .بنیاسرائیل
با از دست دادن چهل هزار نفر در میدان جنگ ،از فلسطینیان
شکس���ت خوردند3 .بعد از جنگ ،وقتی لش���کر اسرائیل به
اردوگاه خود برگشت ،رهبران قوم گفتند« :چرا خداوند اجازه
داد تا ما از دست فلسطینیان شکست بخوریم؟ بیایید صندوق
پیمان خداوند را از شیلوه بیاوریم تا خداوند در بین ما باشد و
ما را از خطر دشمنان حفظ کند4 ».پس چند نفر را به شیلوه
فرستادند و صندوق پیمان خداوند متعال را که بر مجسمٔه دو
فرشتٔه نگهبان قرار داش���ت ،به میدان جنگ �آوردند .حفنی و
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فینحاس ،دو پس���ر عیلی ،صندوق پیم���ان خداوند را همراهی
میکردند.
5وقتیکه مردم اسرائیل صندوق پیمان خداوند را دیدند ،از
خوشی چنان فریاد زدند که زمین به لرزه �آمد6 .وقتی فلسطینیان
صدای فریاد �آنها را شنیدند ،گفتند« :این صدای فریاد که از
اردوی عبرانیان می�آید ،برای چیست؟» وقتی دانستند که �آنها
صندوق پیمان خداوند را به اردوگاه خود �آوردهاند7 ،بس���یار
ترسیدند و گفتند« :تا به حال چنین چیزی اتّفاق نیفتاده است،
اینک خدایی در اردوگاه �آمده اس���ت8 .وای به حال ما ،چه
کسی میتواند ما را از دس���ت خدایان نیرومند نجات بدهد؟
اینها همان خدایانی هستند که مردم مصر را در بیابان با بلاهای
مختلفی از بین بردند9 .ای فلسطینیان ،شجاع و دلیر باشید،
مبادا مانند عبرانیان که غلام ما بودند ،ما غلام �آنها شویم .از
خود شجاعت نشان بدهید و مردانه بجنگید».
10به این ترتیب فلسطینیان به جنگ رفتند و اسرائیل را شکست
دادند .لش���کریان اس���رائیل همه فرار کرده ،به خانههای خود
برگشتند .در این جنگ سی هزار سرباز اسرائیلی کشته شدند.
11صندوق پیمان خدا به دست فلسطینیان افتاد و دو پسر عیلی،
یعنی حفنی و فینحاس هم کشته شدند.
وفات عیلی

12در همان روز ،مردی از طایفٔه بنیامین از میدان جنگ گریخت
و با جامهای دریده و خاک بر سر پاش���یده ،خود را به شیلوه
رسانید13 .وقتی به �آنجا رسید ،عیلی در کنار راه نشسته ،منتظر
شنیدن اخبار جنگ بود ،زیرا بهخاطر صندوق پیمان خدا نگران
بود .همین که �آن مرد داخل شهر شد و خبر جنگ را به مردم
داد ،تمام مردم ش���هر فریاد بر�آوردند14 .چون صدای فریاد به
گوش عیلی رسید پرسید« :چه خبر است؟» �آن مرد دواندوان �آمد
و ماجرا را به عیلی خبر داد15 .در �آن وقت عیلی نود و هشت
ساله و چشمانش نابینا شده بودند�16 .آن مرد به عیلی گفت:
«من امروز از میدان جنگ گریخته به اینجا �آمدم».
عیلی پرسید« :فرزندم ،وضع جنگ چطور بود؟»
17قاصد جواب داد« :لشکریان اسرائیل از دست فلسطینیان
شکس���ت خوردند و فرار کردند .مردم زیادی کشته شدند و
در بین کشته شدگان دو پسرت ،حفنی و فینحاس هم بودند.
علاوه بر �آن صندوق پیمان خدا هم به دست دشمن افتاد».
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18همین که عیلی از صندوق پیمان خداوند باخبر ش���د ،از
صندلی خود به پش���ت افتاد و گردنش شکست و جان داد،
چون بس���یار پیر و س���نگین بود .عیلی مدّت چهل س���ال قوم
اسرائیل را رهبری کرد.
مرگ بیوۀ فینحاس

19عروس عیلی ،زن فینحاس که حامله بود و زمان وضع حمل
او نزدیک شده بود ،وقتی شنید که صندوق پیمان خداوند به
دست فلس���طینیان افتاده و پدر شوهر و شوهرش هم مردهاند،
درد زایمانش شروع شد .ناگهان خم شد و طفلی به دنیا �آورد.
20او درحالیکه جان میداد ،زنان پرستار به او گفتند:
«غصه نخور ،زیرا صاحب پسری شدهای ».ا ّما او جوابی نداد
ّ
و به حرفشان اعتنایی نکرد21 .طفل را «ایخابود» نامید ،یعنی،
جلال خدا اسرائیل را ترک کرد ،زیرا صندوق پیمان خداوند
و همچنین پدر شوهر و شوهرش از دست رفتند22 .پس گفت:
«جلال خدا ،اسرائیل را ترک کرد ،چون صندوق پیمان خدا
به دست دشمن افتاد».

5

صندوق پیمان در فلسطین

وقتیکه فلس���طینیان ،صندوق پیمان خدا را به دست
�آوردند� ،آن را از ابنعزر به شهر خود اشدود بردند2 .بعد
�آن را به پرستشگاه داجون �آوردند و در پهلوی بت داجون قرار
دادند3 .صبح روز بعد هنگامیکه مردم اشدود به پرستشگاه
رفتند ،دیدند که بت داجون در برابر صندوق پیمان خداوند رو
به زمین افتاده بود .پس داجون را برداشتند و �آن را دوباره در
جایش قرار دادند4 .ا ّما فردای �آن روز ،وقتیکه مردم صبح زود
از خواب بیدار شدند ،دیدند که داجون باز در برابر صندوق
پیمان خداوند رو به زمین افتاده است .این بار سر و دو دست
او قطع شده و در �آستانٔه در قرار داشتند و فقط تن او باقیمانده
بود5 .به همین دلیل است که تا به امروز هم کاهنان داجون و
هرکس دیگری که به پرستشگاه داجون داخل میشود قدم بر
�آستانٔه پرستشگاه داجون نمیگذارد.
�6آنگاه دس���ت انتقام خداوند برای تباهی مردم اش���دود بلند
شد .مردم س���رزمین اش���دود و اطراف و نواحی �آن را به ُد َمل
مبتلا ساخت7 .وقتی مردم دیدند که چه بلایی بر سرشان �آمده
است ،گفتند« :ما نمیتوانیم صندوق پیمان خدا را نزد خود
نگهداریم ،زیرا همٔه ما را با داجون ،خدای ما از بین میبرد».
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8پس قاصدانی فرستاده تمام رهبران فلسطینیان را جمع کرده
پرسیدند« :با صندوق پیمان خدای اسرائیل چه کنیم؟»
�آنه���ا جواب دادند�« :آن را به ج���ت میبریم ».پس صندوق
پیمان خدای اسرائیل را به جت بردند9 ،ولی وقتیکه صندوق
به جت رس���ید ،خداوند پی���ر و جوان �آنجا را ب���ه مرض ُدمل
دچار نمود10 .بعد صندوق پیمان خداوند را از �آنجا به عقرون
فرستادند .همین که صندوق پیمان به �آنجا رسید ،مردم عقرون
فریاد بر�آوردند« :صندوق پیمان خدای اسرائیل را برای این به
اینجا �آوردهاند که ما را هلاک کند11 ».پس �آنها تمام بزرگان
فلسطینیان را جمع کرده گفتند« :صندوق پیمان خدای اسرائیل
را دوباره به جای خودش بازگردانید تا ما و مردم ما از هلاکت
نجات یابیم� ».آن مرض همه را دچار وحشت ساخته بود زیرا
خدا �آنها را به شدت تنبیه میکرد12 .کسانی هم که زنده مانده
بودند ،مبتلا به مرض ُدمل بودند و چنان درد میکشیدند که
فریادشان به �آسمان رسیده بود.

6

بازگشت صندوق پیمان خداوند

صندوق پیم���ان خداون���د مدّت هفت ماه در کش���ور
فلسطینیان ماند2 .فلس���طینیان ،کاهنان و جادوگران
خود را فراخوان���ده گفتند« :ب���ا صندوق پیم���ان خداوند چه
کنیم؟ اگر �آن را به جای خ���ود بازگردانیم ،با چه هدیهای �آن
را بازگردانیم؟»
�3آنها گفتند« :اگر میخواهید صندوق پیمان خدای اسرائیل
را بفرستید دست خالی نفرس���تید ،بلکه حتماً �آن را همراه با
قربانی گناه بفرستید .صندوق پیمان نباید بدون هدیه بازگردانیده
شود .در �آن صورت ش���فا مییابید و خواهید دانست که چرا
خدا شما را تنبیه کرده است».
4پرسیدند« :چه نوع قربانی گناه بفرستیم؟»
�آنها جواب دادند« :پنج مجسمٔه طلایی از دمل و پنج مجسمٔه
طلایی از موش ،یعنی ی���ک هدیه بهخاطر هر یک از حاکمان
فلسطین بفرستید ،زیرا این بلا بر شما و بر حاکمانتان یکسان
�آمده اس���ت5 .شما باید مجسمٔه موشها و دملها را که کشور
ش���ما را ویران میکنند ،بسازید .و خدای اس���رائیل را تکریم
نمایید شاید او از تنبیه شما ،خدای شما و کشور شما دست
بردارد6 .ش���ما نباید مانند مردم مصر و فرعون ،سرس���خت و
سرکش باشید ،زیرا �آنها از فرمان خدا اطاعت نکردند و به قوم
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اس���رائیل اجازٔه خروج ندادند ،پس خداوند �آنها را با بلاهای
گوناگون از بین ب���رد7 .پس بروید و یک گاری نو �آماده کنید
و دو گاو شیری را که یوغ بر گردنشان گذاشته نشده باشد،
به �آن ا ّراب���ه ببندید .گوسالههایش���ان را از �آنها جدا کنید و به
طویله بازگردانید8 .سپس صندوق پیمان خداوند را بر گاری
بگذارید و مجس���مههای طلایی دمل و موشها را که به عنوان
قربانی گناه میفرس���تید در یک صندوق جداگانه گذاشته در
پهلوی صندوق خداوند قرار دهی���د� .آنگاه گاوها را رها کنید
تا هر جا که میخواهند بروند9 .اگر گاوها از س���رحد کشور
ما عبور کنند و به طرف بیتشمش بروند� ،آنگاه میدانیم که
خدای بنیاسرائیل �آن بلای هولناک را بر سر ما �آورده است.
اگر نه ،معلوم میشود که �آن بلاها ،اتّفاقی بوده و دست خدا
در �آنها دخالتی نداشته است».
10پس �آنها همان طور عمل کردند .دو گاو شیری را گرفته به
گاری بستند و گوسالههایشان را در طویله از �آنها جدا نمودند.
11صندوق پیم���ان خداون���د را بر گاری گذاش���تند و همچنین
صندوقچهای را که در �آن مجس���مههای طلایی دمل و موشها
بود ،در پهلویش قرار دادند�12 .آنگاه گاوها بدون اینکه منحرف
شوند مس���تقیم به طرف بیتش���مش حرکت کردند .رهبران
فلسطینیان تا سرحد بیتشمش به دنبال �آنها رفتند.
13در این وقت مردم بیتشمش مشغول دروی گندم در دشت
بودند .وقتیکه چشمش���ان بر صندوق افتاد از دیدن �آن بسیار
خوشحال شدند14 .گاری در مزرعٔه شخصی به نام یوشع که از
ساکنان بیتشمش بود داخل شد و در �آنجا در کنار یک سنگ
بزرگ توقّف کرد .مردم چوب گاری را شکستند و با �آن �آتش
روشن کردند و گاوها را به عنوان قربانی سوختنی قربانی کردند.
15چند نفر از طایفٔه ل���اوی �آمدند و صندوق پیمان خداوند و
صندوق حاوی مجس���مههای طلایی دمل و موشها را برداشته
بر �آن سنگ بزرگ قرار دادند .مردم بیتشمش در همان روز
قربانیهای سوختنی و قربانیهای دیگر هم به حضور خداوند
تقدیم کردند16 .حاکمان فلس���طین پس از �آنکه �آن مراسم را
دیدند ،همان روز به عقرون برگشتند.
�17آن پنج مجس���مٔه طلای���ی دمل که فلس���طینیان به عنوان
قربانی گناه به پیش���گاه خداوند فرستادند از طرف پنج حاکم
شهرهای مهم اشدود ،غزه ،اش���قلون ،جت و عقرون بودند.
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18مجس���مههای طلایی موش از طرف پنج ش���هر مستحکم و
روستاهای بدون دیوار که به وسیلٔه پنج حاکم فلسطینی اداره
میشدند ،فرستاده شده بودند .سنگ بزرگی که بر بالای �آن
صندوق پیمان خداوند را قرار دادند ،تا به امروز در مزرعٔه یوشع
از ساکنان بیتشمش باقی است.
19ا ّما خداوند هفتاد نفر از مردم بیتش���مش را کشت ،زیرا
�آنها به داخل صندوق پیمان خداوند نگاه کردند .مردم بهخاطر
اینکه خداوند �آن هفتاد نفر را هلاک کرد ،ماتم گرفتند.
صندوق پیمان در قریت یعاریم

20مردم بیتش���مش گفتند« :کیس���ت که بتواند به حضور
خداوند خدای مقدّس ،بایس���تد؟ این صن���دوق را از اینجا به
کجا بفرس���تیم؟» 21پس �آنها قاصدانی را با این پیغام نزد مردم
قریت یعاریم فرستادند« :فلسطینیان صندوق پیمان خداوند را
بازگردانیدهاند .بیایید و �آن را نزد خود ببرید».
چند نفر از قریت یعاریم �آمدند و صندوق پیمان خداوند
را گرفته به خانٔه ابیناداب که بر روی ت ّپهای قرار داشت
بردند و پسرش العازار را به نگهبانی �آن گماشتند.
2صندوق پیمان مدّت بیست س���ال در �آنجا باقی ماند .در
طول �آن مدّت ،تمام مردم اس���رائیل ب���ه درگاه خداوند ناله و
زاری میکردند.

7

سموئیل داور اسرائیل

�3آنگاه سموئیل به قوم اسرائیل گفت« :اگر واقعاً میخواهید
از صمیم دل به سوی خدا بازگردید ،پس خدایان بیگانه و بت
عش���تاروت را ترک کنید .تصمیم بگیرید که فقط از خداوند
پیروی نمایید و فقط بندٔه او باشید� .آنگاه او شما را از دست
فلسطینیان نجات میدهد4 ».قوم اسرائیل قبول کردند و ُبتهای
بعل و عش���تارت را از بی���ن بردند و فقط به پرس���تش خداوند
پرداختند.
ِ
شکست فلسطینیان در مصفه

5بعد س���موئیل گفت« :همٔه قوم اسرائیل را در مصفه جمع
کنید و من به حضور خداوند ،برای شما دعا میکنم6 ».پس
�آنها همه در مصفه جمع شدند .از چاه �آب کشیدند و به حضور
خداوند ریختند و در �آن روز هم���ه روزه گرفتند و گفتند« :ما
نزد خداوند گناهکار هستیم ».در این روز ،سموئیل به رهبری
بنیاسرائیل تعیین گردید.
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7وقتی فلس���طینیان ش���نیدند که قوم اسرائیل در مصفه جمع
شدهاند ،رهبران فلسطینیان سپاه خود را برای حمله علیه اسرائیل
فرستادند .چون قوم اسرائیل شنیدند که فلسطینیان �آمادٔه حمله
شدهاند ،ترسیدند8 .پس از سموئیل خواهش کرده گفتند« :به
حضور خداوند خدای ما دعا کن که ما را از دست فلسطینیان
نجات بدهد9 ».سموئیل یک ب ّرٔه شیرخواره را گرفته به عنوان
قربانی سوختنی و کامل به حضور خداوند تقدیم کرد .بعد از
طرف مردم اسرائیل به درگاه خداوند دعا کرد و خداوند دعای
او را قبول کرد10 .در هنگامی که سموئیل مشغول اجرای مراسم
قربانی سوختنی بود ،فلسطینیان برای حمله به اسرائیل نزدیکتر
میش���دند ،ا ّما خداوند با صدای غ ّرش رعد از �آسمان �آنها را
سراسیمه ساخت و در نتیجه قوم اسرائیل �آنها را شکست دادند.
11لشکر اسرائیل �آنها را از مصفه تا بیتکار تعقیب کرده ،همه
را هلاک نمودند.
12بعد سموئیل س���نگی را برداشته بین مصفه و سن قرار داد
و گفت« :خداوند تا به حال ما را کمک کرده اس���ت ».پس
�آن سنگ را اَ َبن َع َزر یعنی سنگ کمک نامید13 .به این ترتیب
فلسطینیان شکست خورده ،دیگر هرگز پای خود را در سرزمین
اسرائیل نگذاشتند ،زیرا دست خداوند تا زمانی که سموئیل زنده
بود ،علیه �آنها در کار بود14 .شهرهای اسرائیلی ،از عقرون تا جت
که به تص ّرف فلسطینیان در�آمده بودند ،دوباره به دست اسرائیل
افتادند .ضمناً بین اسرائیلیان و اموریان ،صلح برقرار شد.
15سموئیل تا �آخر عمر رهبری قوم اسرائیل را به عهده داشت.
16او هر سال به بیتئیل ،جلجال و مصفه میرفت و به کارهای
مردم رسیدگی میکرد17 .بعد به خانٔه خود در رامه برمیگشت
و به امور قض���اوت میپرداخت و در همانجا قربانگاهی برای
خداوند ساخت.

8

مردم اسرائیل پادشاه میخواهند

وقتی سموئیل به س���ن پیری رسید ،پسران خود را به
عنوان داور بر اسرائیل گماشت2 .نام پسر اول او یوئیل
و دومی ابیا بود که در بئرشبع داوری مینموند3 .ا ّما پسرانش
به راه او نرفتند� .آنها برای سود شخصی خود کار کرده ،رشوه
میگرفتند و عدالت را پایمال مینمودند.
4پس تمام بزرگان قوم در یک مکان گرد هم �آمدند و نزد سموئیل
به رامه رفتند 5و به او گفتند« :خودت پیر و سالخورده شدهای و
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پسرانت هم به راه تو نمیروند ،بنابراین ما میخواهیم که مانند
اقوام دیگر پادشاهی داشته باشیم تا بر ما حکومت کند6 ».سموئیل
از اینکه �آنها گفتند «ما پادشاه میخواهیم »،بسیار دلگیر شد ،پس
به حضور خداوند دعا کرده از او راهنمایی خواست7 .خداوند به
سموئیل فرمود« :برو ،به هرچه میگویند گوش بده� .آنها میخواهند
مرا ترک کنند نه تو را ،و میل ندارند که بعد از این من پادشاه �آنها
باش���م8 .از همان روزی که �آنها را از کشور مصر خارج کردم،
همیشه سرکشی کردهاند و پیرو خدایان دیگر بودهاند .حالا با تو
هم همان رفتار را میکنند9 .پس برو و به هرچه میگویند گوش
بده ،ا ّما به �آنها اخطار کن و �آنها را از رفتار و کردار پادشاهی که
بر �آنها حکومت خواهد کرد ،باخبر ساز».
10سموئیل �آنچه را که خداوند فرموده بود ،به کسانیکه از او
پادشاه میخواستند ،بیان کرد و گفت«11 :بدانید که پادشاه،
پسران شما را به خدمت خواهد گرفت ،بعضی را برای ا ّرابهها
و بعضی را برای اس���بها و بعضی را نیز برای اینکه پیش���اپیش
ا ّرابههای او بدوند12 .فرماندهان نظامی را به رتبههای مختلف
مق ّرر میکند تا س���پاه او را در جنگ رهبری نمایند .بعضی را
م�أمور میسازد که زمینهای او را شخم بزنند و محصولات او را
درو کنند و تجهیزات نظامی و ا ّرابههای او را بسازند13 .دختران
شما را برای عطرسازی� ،آش���پزی و نانپزی میبرد14 .بهترین
زمینهای زراعتی ،باغه���ای انگور و زیتون ش���ما را گرفته ،به
خدمتکاران خود میبخشد15 .دهیک غلّه و انگورتان را گرفته
به م�أموران و خادمان خود میدهد16 .غلامان ،کنیزان ،بهترین
حیوانات گلّه و الاغهای شما را برای کارهای شخصی خود
به کار خواهد گرفت17 .ده یک گلّٔه شما را گرفته ،خود شما
را نیز غلام خود میسازد18 .در �آن روز از دست پادشاهی که
برای خود انتخاب کردهاید ،فریاد خواهید کرد ،ا ّما خداوند به
دادتان نخواهد رسید».
19با وجود همٔه این دلایل باز هم مردم اصرار کردند و گفتند:
«ما پادشاه میخواهیم20 ،چون �آرزو داریم که مانند اقوام دیگر
باشیم .او بر ما سلطنت کند و در جنگ رهبر ما باشد21 ».وقتی
سموئیل سخنان �آنها را شنید ،همه را به حضور خداوند عرض
کرد22 .خداوند به س���موئیل فرمود« :هرچه مردم میخواهند
بکن .برو و پادشاهی برای �آنها برگزین ».پس سموئیل مردم را
به خانههای خود فرستاد.
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مالقات سموئیل و شائول

مرد مقتدر و ثروتمندی در طایفٔه بنیامین زندگی میکرد
به نام قیس .او پس���ر ابیئیل ،ابیئیل پسر صرور ،صرور
پس���ر بکورت و بکورت پس���ر افیح بود2 .قیس پس���ر جوان و
خوش چهرهای داشت به نام ش���ائول که در بین تمام اسرائیل
جوان خوشاندامی مانند او پیدا نمیشد .او یک سر و گردن
از دیگران بلندتر بود.
3روزی الاغهای قیس ،پدر شائول ُگم شدند .قیس به پسر
خود ،شائول گفت« :برخیز و با یکی از خادمان برای یافتن الاغها
برو�4 ».آنها از کوهستانهای افرایم گذشته تا سرزمین شلیشه
رفتند ا ّما الاغها را نیافتند .از �آنجا به شعلیم رفتند ولی اثری از
الاغها نبود .بعد سراسر سرزمین بنیامین را جستجو نمودند ،باز
هم الاغها را نیافتند5 .وقتی به سرزمین صوف رسیدند ،شائول
به خادم همراه خود گفت« :بیا بازگردیم .ممکن است حالا
پدرم الاغها را فراموش کرده و نگران ما شود».
6ا ّما خادمش در جواب او گفت« :چیزی به یادم �آمد .در این
ش���هر ،یک مرد خدا زندگی میکند و همٔه مردم به او احترام
میگذارند .او هر چیزی که بگوید ،حقیقت پیدا میکند .بیا
نزد او برویم ،شاید بتواند ما را راهنمایی کند».
7ش���ائول جواب داد« :ولی ما چی���زی نداریم که به عنوان
هدیه برایش ببریم .نانی را هم که داش���تیم تمام شده است و
هدیٔه دیگری هم نداریم که به �آن م���رد خدا بدهیم .پس چه
ببریم؟»
8خادم گفت« :من یک تکٔه کوچک نقره دارم� ،آن را به مرد
خدا میدهیم تا ما را راهنمایی کند».
12-9شائول پذیرفت و گفت« :بسیار خوب ،برویم ».پس �آنها
به شهر نزد �آن مرد خدا رفتند� .آنها در را ِه ت ّپهای که به طرف
ش���هر میرفت با چند دختر جوان برخوردند که برای کشیدن
�آب میرفتند .از �آن دخترها پرسیدند�« :آیا در این شهر ،شخص
رائی هست؟» در �آن زمان وقتی کسی حاجتیداشت ،میگفت:
«بیا نزد یک رائی برویم ».چون به کسانیکه امروز نبی میگویند
در �آن زمان رائی میگفتند13 .دخترها جواب دادند« :بلی ،او
اکنون درست س���ر راه شماست .اگر عجله کنید ،پیش از �آن
که به ش���هر برس���د ،او را خواهید دید .او امروز به شهر �آمده
است ،زیرا مردم برای گذراندن قربانی به قربانگاهی که روی ت ّپه
491

اول سموئیل 9

میباشد� ،آمدهاند .مردمی که به �آنجا دعوت شدهاند ،تا رائی
نیاید و دعای برکت نخواند ،دست به غذا نمیزنند .اگر شما
همین حالا بروید ،قبل از �آنکه او روی ت ّپه برود ،او را ملاقات
خواهید نمود14 ».پس �آنها به شهر رفتند و دیدند که سموئیل
در راه خود به سوی ت ّپه ،به طرف �آنها می�آید.
15یک روز پیش از �آمدن شائول ،خداوند به سموئیل فرمود:
«16فردا در همین س���اعت مردی را از س���رزمین بنیامین نزد تو
میفرستم .تو او را مس���ح کرده به عنوان فرمانروای قوم من،
اس���رائیل انتخاب کن! تا قوم مرا از دس���ت فلسطینیان نجات
بده���د .من بر �آنها رحم ک���ردهام ،زیرا نال�ه�ٔ �آنها به گوش من
رسیده است».
17وقتی س���موئیل شائول را دید ،خداوند به سموئیل فرمود:
«این شخص همان کسی است که من دربارهاش به تو گفتم! او
کسی است که بر قوم من حکومت خواهد کرد18 ».لحظهای
بعد شائول در نزد دروازٔه شهر به س���موئیل برخورد و گفت:
«لطفاً خانٔه رائی را به ما نشان بده».
19سموئیل جواب داد« :من خودم همان رائی هستم .حالا پیش
از من ب���ه بالای ت ّپه برو ،زیرا امروز با من غذا میخوری .فردا
صبح هرچه که میخواهی بدانی برایت میگویم و بعد میتوانی
به هر جایی میخواهی ،بروی20 .ا ّما در بارٔه الاغها که سه روز
پیش ُگم شده بودند ،نگران نباش ،چون �آنها پیدا شدهاند .ولی
امید مردم اسرائیل بر تو و خانوادٔه پدرت میباشد».
21شائول جواب داد« :من از طایفٔه بنیامین هستم که کوچکترین
طایفههاست و خانوادٔه من هم کوچکترین خانوادههای طایفٔه
بنیامین میباشد .چرا این سخنان را به من میگویی؟»
�22آنگاه س���موئیل ،شائول و خادمش را در سالن بزرگی که
در �آن در حدود سی نفر مهمان حضور داشتند برد و در صدر
مجلس نشاند23 .بعد سموئیل به �آشپز گفت�« :آن تکٔه گوشت
را که به تو دادم و گفتم ک���ه �آن را نزد خود نگهدار ،بیاور».
�24آشپز گوشت را �آورد و نزد شائول گذاشت .سموئیل گفت:
«این را مخصوصاً برای تو نگهداشته بودم تا در وقت مع ّینش
�آن را بخوری .حالا بفرما ،نوش جان کن!»
به این ترتیب شائول در �آن روز با سموئیل غذا خورد25 .وقتی
�آنها از ت ّپه پایین �آمدند و به شهر رفتند ،بستری برای شائول بر
پشتبام خانه �آماده بود .او دراز کشید و به خواب رفت.
492

اول سموئیل  9و10 

26صبح روز بعد سموئیل ،شائول را که در پشت بام بود صدا
زد و گفت« :برخیز ،وقت �آن اس���ت که بروی ».پس شائول
برخاست و با سموئیل بیرون رفت27 .وقتی �آنها به خارج شهر
رسیدند ،سموئیل به شائول گفت« :به خادمت بگو که جلوتر
از ما برود و تو کمی صبر کن ،زیرا میخواهم پیغامی را که از
جانب خداوند دارم ،به تو بگویم».

10

مسح نمودن شائول به فرمانروایی توسط سموئیل

�آنگاه سموئیل یک ظرف روغن زیتون را گرفته ،بر سر
شائول ریخت .بعد او را بوسید و گفت« :خداوند
تو را انتخاب کرده است که فرمانروای اسرائیل باشی .تو بر قوم
او فرمانروایی خواهی کرد و �آنها را از دست تمام دشمنانشان
خواهی رهانید و این نشانٔه �آن است که خداوند تو را برگزیده
است تا بر قوم او سلطنت کنی2 .وقتی از من جدا میشوی،
دو نفر را در کنار قبر راحیل در ش���هر صلصح که در سرزمین
بنیامین واقع اس���ت ،خواهی دید� .آنها به تو خبر میدهند که
الاغهایی را که جستجو میکردی ،پیدا شدهاند .حالا پدرت
در فکر الاغها نیست بلکه بهخاطر تو نگران است و میگوید،
پس���رم را چطور پیدا کنم3 .باز وقت���ی جلوتر بروی به درخت
بلوط تابور میرسی .در �آنجا سه مرد را میبینی که برای پرستش
خداوند به بیتئیل میروند .یکی از �آنها س���ه ُبزغاله ،دیگری
سه قرص نان و سومی یک مشک شراب با خود دارد�4 .آنها
با تو احوالپرسی میکنند و به تو دو قرص نان میدهند که تو
باید �آن را بپذیری5 .بعد به کوه خدا در جبعه میرسی که در
�آنجا سربازان فلسطینیان نگهبانی میدهند .همین که به شهر
وارد میش���وی با چند نفر از انبیا برمیخوری که از کوه پایین
می�آیند و در حال نواختن چنگ و دف و نی و بربط ،میرقصند
و میخوانند6 .سپس روح خداوند بر تو قرار میگیرد و تو هم
با �آنها میخوانی و به شخص دیگری تبدیل میشوی7 .از �آن
به بعد هر تصمیمی که میگیری انج���ام بده ،زیرا خداوند با
تو خواهد ب���ود8 .تو قبل از من به جلج���ال برو ،در �آنجا من
در وقت ادای مراسم قربانی سوختنی و ذبح کردن قربانیهای
سلامتی با تو خواهم بود .هفت روز منتظر من باش تا بیایم و
به تو بگویم که چه کارهایی باید بکنی».
9وقتی ش���ائول با س���موئیل خداحافظی کرد و میخواس���ت
برود ،خدا ش���خص ّیت تازهای ب���ه او داد و هم�ه�ٔ چیزهایی را
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که س���موئیل گفته بود ،به حقیقت پیوستند10 .وقتی شائول و
نوکرش به کوه خدا رس���یدند گروهی از انبی���ا را دیدند که به
طرف �آنها می�آیند� .آنگاه روح خدا بر شائول قرار گرفت و با
�آنها میخواند11 .کسانیکه قبلا ً او را میشناختند ،وقتی دیدند
که با انبیا میخواند ،گفتند« :پسر قیس را چه شده است؟ �آیا
شائول هم نبی شده است؟» 12یکنفر از حاضرین اضافه کرد:
«پدرشان کیست؟» از همان زمان این َمثَل وِرد زبان مردم شد
که میگویند« :شائول هم از جملٔه انبیاست13 ».وقتی شائول
نب ّوتش را تمام کرد ،به منزل خود رفت.
14عموی شائول از �آنها پرسید« :کجا رفته بودید؟»
شائول جواب داد« :برای یافتن الاغها رفته بودیم .چون �آنها
را نیافتیم ،نزد سموئیل رفتیم».
15عمویش گفت« :به من بگو که او چه گفت».
16شائول جواب داد« :او به ما گفت که الاغها پیدا شدهاند».
ا ّما دربارٔه پادشاهی چیزی به عموی خود نگفت.
شائول پادشاه اسرائیل میشود

17س���موئیل قوم اس���رائیل را برای یک اجتماع مذهبی در
مصف���ه دع���وت ک���رد 18و به �آنها گف���ت« :خداوند خدای
اس���رائیل چنین میفرماید' :من قوم اسرائیل را از مصر بیرون
�آوردم و ش���ما را از دس���ت مردم مصر و مردمی که بر ش���ما
ظلم میکردند ،نجات دادم19 '.ا ّما امروز ش���ما خدای خود
را که شما را از بلاها و مصائب رهایی بخشید ،رد کردید.
حال���ا از من میخواهید که پادش���اهی برایتان انتخاب کنم.
بس���یار خوب ،اکنون به ترتیب طایف�ه�ٔ و خاندان به حضور
خداوند حاضر ش���وید».
20پس سموئیل همٔه طایفههای اسرائیل را به حضور خداوند
جمع کرد و از بین �آنها طایف�ه�ٔ بنیامین به حکم قرعه انتخاب
ش���د21 .س���پس همٔه خانوادههای طایفٔه بنیامین را به حضور
خداوند �آورد و قرعه به نام خانوادٔه مطری در�آمد .سپس هریک
از افراد خانوادٔه مطری حاضر شدند و از بین �آنها شائول ،پسر
قیس انتخاب گردید .ا ّم���ا وقتی رفتند ک���ه او را بیاورند او را
نیافتند22 .پس از خداوند پرسیدند« :او کجاست؟ �آیا او اینجا
در بین ماست؟»
خداوند جواب داد« :بلی ،او خود را در بین اس���بابها پنهان
کرده است».
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�23آنگاه رفتند و او را �آوردند .وقتی در بین مردم ایستاد ،یک
سر و گردن از دیگران بلندتر بود24 .سموئیل به مردم گفت:
«این شخص همان کس���ی اس���ت که خداوند او را به عنوان
پادشاه شما انتخاب کرده است .در تمام قوم اسرائیل مثل او
پیدا نمیشود».
�آنگاه همه با یک صدا گفتند« :زنده باد پادشاه!»
25بعد سموئیل حقوق و وظایف پادشاه را برای مردم شرح
داد و همه را در کتابی نوشت و به حضور خداوند تقدیم کرد.
سپس مردم را به خانههای خود فرستاد26 .شائول هم به خانٔه
خود در جبعه برگش���ت و مردان نیرومند هم که خدا دل �آنها
را برانگیخته بود ش���ائول را همراهی کردن���د27 .ا ّما بعضی از
اشخاص پستی که در �آنجا حاضر بودند ،گفتند« :این شخص
چطور میتواند ما را نجات بدهد؟» پس او را مسخره کردند
و هدیهای برایش نیاوردند ،ولی او حرفی نزد.

11

شائول عمونیان را شکست میدهد

در این وقت ناحاش عمونی با ارتش خود به منظور
حمله به اسرائیل در مقابل یابیش جلعاد اردو زدند.
مردم �آنجا به ناحاش پیشنهاد صلح کرده گفتند« :با ما پیمان
ببند و ما تحت فرمان تو خواهیم بود».
2ناحاش گفت« :بس���یار خوب ،به یک شرط با شما پیمان
میبندم که من چشم راست هر کدام از شما را از کاسه بیرون
�آورم تا همٔه اسرائیل سرافکنده شوند!»
3رهبران یابیش به او گفتند« :به ما یک هفته مهلت بده تا
قاصدانی را برای کمک به سراسر کشور اسرائیل بفرستیم .اگر
کسی برای نجات ما نیامد� ،آنگاه ما به تو تسلیم میشویم».
4وقتی قاصدان به جبعه که مسکن شائول بود� ،آمدند و به
مردم از وضع بد خود خبر دادند ،همه با �آواز بلند گریه کردند.
5در این وقت شائول با گاوهای خود از مزرعه به شهر می�آمد.
پس پرسید« :چه شده است؟ چرا همه گریه میکنند؟» �آنها او
را از خبری که قاصدان یابیش �آورده بودند �آگاه ساختند6 .وقتی
شائول �آن سخنان را ش���نید ،روح خداوند بر او قرار گرفت و
بشدّت خشمگین شد�7 .آنگاه یک جفت گاو را گرفته �آنها را
تکهتکه کرد و به قاصدان داد تا به سراسر کشور اسرائیل تقسیم
کنند و به مردم بگویند« :هرکسی که نیاید و به دنبال شائول و
سموئیل نرود ،گاوهایش به چنین سرنوشتی دچار میشوند».
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مردم همه از شنیدن این خبر به وحشت افتادند و ترس خدا
همه را فراگرفت .بنابراین همه با هم برای جنگ �آماده شدند.
8وقتی در بازق �آنها را شمردند ،تعدادشان سیصد هزار نفر از
اسرائیل به اضافٔه سی هزار نفر از یهودا بود�9 .آنها به قاصدان
یابیشی گفتند« :به مردم خود بگویید فردا پیش از ظهر نجات
مییابند ».چون قاصدان به یابیش �آمدند و پیغام ش���ائول را به
مردم رساندند همه خوش���حال ش���دند10 .پس مردم یابیش به
ناحاش گفتند« :ما فردا خود را تس���لیم میکنیم� ،آنگاه هرچه
دلتان بخواهد با ما بکنید».
11روز دیگر شائول �آمد و مردم را به سه گروه تقسیم کرد و
هنگام صبح یک حملٔه ناگهانی را بر عمونیان شروع نموده،
تا ظهر به کشتار �آنها پرداخت .کسانیکه باقی ماندند ،طوری
پراکنده شدند که حتّی دو نفرشان هم در یکجا با هم دیده
نمیشدند.
12بعد مردم به س���موئیل گفتند« :کجا هستند �آن کسانیکه
میگفتند شائول نباید پادشاه ما باشد؟ �آنها را بیاورید تا سرهایشان
را از تن جدا کنیم».
13ا ّما ش���ائول گفت« :حتّی یک نفر ه���م نباید در این روز
کشته شود ،زیرا خداوند امروز اسرائیل را نجات داد14 ».بعد
س���موئیل به مردم گفت« :بیایید به جلجال برویم و س���لطنت
را از نو برقرار کنی���م15 ».پس همٔه مردم به جلجال رفتند .در
�آنجا شائول را در حضور خداوند ،پادشاه خود ساختند و برای
خداوند قربانی س���لامتی تقدیم نمودند و ش���ائول و همٔه مردم
اسرائیل با هم جشن گرفتند.

12

آخرین سخنرانی سموئیل

سموئیل به قوم اسرائیل گفت« :خواهشی که از
م���ن کرده بودید ،بجا �آوردم و پادش���اهی برایتان
منصوب کردم2 .اکنون پادش���اه رهبر شماس���ت .ا ّما من پیر
شده و موهایم سفید گشته است ،پسران من نزد شما هستند.
من از دوران جوانی شما را خدمت کردهام3 .اکنون از شما
میخواهم که در حضور خداوند و پادشاه برگزیدٔه او حقیقت
را بگویی���د که �آیا من گاو یا الاغ کس���ی را ب���زور گرفتهام؟
�آیا بر کس���ی ظلم کردهام یا به کس���ی �آزار رساندهام؟ اگر از
کس���ی رشوه گرفتهام تا چشمان خود را ببندم ،بگویید تا �آن
را جب���ران کن���م».
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�4آنها گفتند« :نه ،تو به کسی ظلم نکردهای ،و به کسی هم
�آزار نرساندهای و از کسی رشوه نگرفتهای».
5س���موئیل گفت« :پس خدا و پادشاه برگزیدٔه او شاهد من
هستند که من در نزد شما گناهی ندارم».
�آنها جواب دادند« :بلی ،درست است».
6سموئیل گفت« :خداوند بود که موسی و هارون را م�أمور
ساخت و اجداد شما را از مصر بیرون �آورد7 .اکنون بایستید تا
در پیشگاه خداوند شما را متّهم نمایم که خداوند چه کارهایی
در حق شما و نیاکانتان کرده است8 .وقتی بنیاسرائیل در مصر
بودند و مردم �آنجا ش���روع به �آزار �آنها کردند� ،آنان به حضور
خداوند گریه و زاری نمودند .پس خداوند موسی و هارون را
فرستاد و �آنها نیاکان شما را از مصر خارج نموده و به این سرزمین
�آوردند9 .ولی �آنها بزودی خداوند خدای خود را فراموش کردند.
پس خداوند� ،آنها را به دست دشمنانشان ،یعنی سیسرا ،فرماندٔه
سپاه یابین ،پادشاه کشور حاصور ،فلسطینیان و پادشاه مو�آب
مغلوب س���اخت�10 .آنها باز نزد خداوند ناله و زاری کردند و
گفتند :ما گناهکار هستیم ،زیرا خداوند را فراموش کردیم و در
عوض ُبتهای بعل و عشتاروت را پرستیدیم .حالا ما را ببخش و
از دست دشمنان نجات بده و ما تنها تو را پرستش خواهیم کرد.
11پس خداوند جدعون و باراق ،یفتاح و سرانجام مرا فرستاد و
شما را از دست دشمنانی که در اطرافتان بودند ،رهایی بخشید
و باز به شما فرصت داد تا زندگی �آسودهای داشته باشید12 .ا ّما
وقتی دیدید که ناحاش ،پادشاه عمونیان قصد دارد به شما حمله
کند ،خدای خود را رد کردید و از من خواستید که پادشاهی
برای شما تعیین کنم تا بر شما حکومت کند.
«13این است پادشاهی که انتخاب کردهاید؛ از خداوند خواستید
و او یک پادشاه برای ش���ما برگزید تا بر شما حکومت کند.
14پس اگر از خدا بترسید و از او اطاعت نموده ،او را خدمت
نمایید و دستورات او را بجا �آورید و اگر شما و پادشاهی که
بر شما حکومت میکند از فرمان خداوند خدای خود پیروی
کنید ،همهچیز برای شما نیکو خواهد شد15 .ا ّما اگر به سخنان
خداوند گوش ندهید و از اوامر او سرپیچی کنید� ،آنگاه او علیه
شما و پادشاه شما خواهد بود16 .اینک تو ّجه نمایید و کارهای
عظیم خداوند را ببینید17 .شما میدانید که در این فصل سال
که وقت درو گندم اس���ت ،باران نمیب���ارد .ا ّما من به درگاه
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خداوند دعا میکنم تا رعد و برق و باران از �آسمان بفرستد تا
بدانید که وقتی خواستید پادشاهی برای شما تعیین شود ،چه
گناه بزرگی در برابر خداوند مرتکب شدید».
�18آنگاه سموئیل به حضور خداوند دعا کرد و خداوند در همان
روز رعد و برق و باران را فرستاد و ترس خداوند و سموئیل همه
را فراگرفت19 .قوم اسرائیل به سموئیل گفتند« :از حضور خداوند
خدای خود تمنّا کن که ما را هلاک نسازد؛ زیرا بهخاطر اینکه
برای خود پادشاه خواستیم ،به گناهان خود افزودیم».
20سموئیل به �آنها گفت« :نترسید ،میدانم که شما گناهکار
هس���تید ،ا ّما س���عی کنید که از این به بعد از احکام خداوند
پیروی کنی���د و از دل و جان او را خدمت نمایید21 .به دنبال
چیزهای بیهوده نروید زیرا �آنها فایدهای ندارند و نمیتوانند شما
را نجات بدهند22 .خداوند بهخاطر نام با عظمت خود ،قوم
خود را ترک نمیکند .او با میل خود شما را قوم خاص خود
س���اخت23 .من هم خدا نکند که در مقابل خداوند مرتکب
گناهی بشوم و دس���ت از دعا کردن برای شما بکشم ،بلکه
من راه راست و نیک را به شما نشان خواهم داد24 .فقط از
خداوند بترسید و با ایمان کامل و با تمام وجود از او اطاعت
کنید و کارهای عظیمی را که برای ش���ما کرده است ،از یاد
نبرید25 .ا ّما اگر باز هم از کارهای بد دست نکشید ،هم شما
و هم پادشاه شما هلاک خواهید شد».

13

جنگ با فلسطینیان

ش���ائول سی س���اله بود که پادش���اه شد و مدّت
چهل سال بر اسرائیل سلطنت نمود2 .او سه هزار
نفر از مردان اس���رائیلی را انتخاب کرد که دو هزار نفر از �آنها
را با خود به مخماس و کوهس���تان بیتئیل برد و هزار نفر را
هم همراه پس���رش یوناتان به جبعٔه بنیامین فرستاد و بق ّیه را به
خانههایشان فرستاد.
3یوناتان به اردوگاه فلس���طینیان در جبعه حمله نموده� ،آنها
را شکست داد .این خبر بزودی به گوش فلسطینیان رسید و
شائول دستور داد که خبر جنگ را در همهجا با صدای شیپور
اعلام کنند تا تمام عبرانیان بشنوند4 .چون مردم اسرائیل اطّلاع
یافتند که شائول به اردوگاه فلسطینیان حمله کرده و فلسطینیان
از بنیاسرائیل متن ّفر شدهاند ،پس تمام قوم در جلجال به حالت
�آمادهباش در�آمدند.
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5فلسطینیان سی هزار ارابٔه جنگی ،شش هزار سرباز سواره
و تعداد بیش���ماری همچون ریگ دریا ،س���رباز پیاده برای
جن���گ با اس���رائیل �آماده کرده در مخماس ،در ش���رق بیت
�آون ،اردو زدند6 .بنیاسرائیل از دیدن �آن سپاه عظیم روحیٔه
خود را از دس���ت دادند و خود را در غارها و س���وراخها یا
بی���ن صخرهها ،قبرها و یا چاهه���ا پنهان کردند7 .بعضی از
�آنها هم از رود اردن گذش���ته به س���رزمین جاد و جلعاد پناه
بردن���د.
در این وقت شائول در جلعاد بود و همراهانش از عاقبت جنگ
میترسیدند8 .سموئیل قبلا ً به شائول گفته بود که برای �آمدن
او یک هفته انتظار بکشد .چون �آمدن او طول کشید ،سربازان
کمکم از اطراف او پراکنده میش���دند9 .پس ش���ائول گفت:
«قربانیهای س���وختنی و سلامتی را به حضور من بیاورید ».او
مراسم قربانی سوختنی را انجام داد10 .در پایان مراسم قربانی،
سموئیل از راه رسید و شائول به استقبال او رفت11 .سموئیل
پرسید« :این چه کاری بود که تو کردی؟»
ش���ائول جواب داد« :تو در وقت مع ّی���ن نیامدی و مردم هم
از اطراف من پراکنده میش���دند ،به علاوه فلسطینیان هم در
مخماس �آمادٔه حمله بودند12 .پس با خود گفتم فلس���طینیان
بزودی در جلجال به ما حمله میکنن���د ،از طرفی رضامندی
خداوند را هم کسب نکردهام ،پس مجبور شدم مراسم قربانی
سوختنی را خودم انجام دهم».
13س���موئیل گفت« :تو کار احمقانهای کردی چون دستور
خداوند خدای خود را بجا نیاوردی .اگر تو فرمان خداوند خدای
خود را انجام میدادی ،سلطنت تو و نسل تو برای همیشه برقرار
میماند14 .ا ّما چون تو از فرمان او اطاعت نکردی ،سلطنت
تو برقرار نمیماند .خداوند شخص دلخواه خود را یافته ،او را
به سلطنت بر قوم خود خواهد گماشت».
�15آنگاه سموئیل جلجال را ترک نموده ،به راه خود رفت و
بق ّیٔه سربازان به دنبال شائول به جبعه ،در سرزمین بنیامین رفتند.
وقتی شائول سربازان خود را شمرد ،دید که تنها ششصد نفر
باقیمانده بودند16 .شائول و پسرش ،یوناتان و سربازان ایشان
در جبعٔه بنیامین اردو زدند و فلسطینیان در مخماس اردو زدند.
17سپاه فلسطینیان به سه دسته تقسیم شدند .یک دسته از راه
ُعفره به سرزمین ش���وعال حرکت کرد18 ،دستٔه دوم به سوی
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بیت حورون و دستٔه سوم به طرف سرحدی که مشرف به د ّرٔه
صبوعیم در نزدیکی بیابان است به راه افتاد.
19در �آن روزها هیچ �آهنگری در سرزمین اسرائیل یافت نمیشد،
زیرا فلس���طینیان به عبرانیان اجازه نمیدادند که شمشیر و نیزه
بسازند20 .پس هرگاه مردم اسرائیل میخواستند بیل ،گاو�آهن،
تبر و یا داس خود را تیز کنند ،بایستی نزد �آهنگران فلسطینی
میرفتند21 .دستمزد تیز کردن بیل و گاو�آهن هشت تکٔه نقره
و داس و تبر و سوهان چهارتکٔه نقره بود22 .در روز جنگ ،به
غیراز شائول و یوناتان هیچ یک از سربازان ،شمشیر یا نیزهای
نداشتند.
23فلس���طینیها تعدادی از س���پاهیان خود را فرستادند تا از
گذرگاه مخماس دفاع کنند.

14

حملۀ یوناتان بر فلسطینیان

یک روز یوناتان به جوانی که اسلحه او را حمل
میکرد گفت« :بیا تا به اردوگاه فلسطینیان که در
�آن طرف است برویم ».او این امر را به پدر خود اطّلاع نداد.
2شائول با ششصد نفر از س���ربازان خود در نزدیکی جبعه در
مغرون ،زیر یک درخت انار اردو زده بود3 .در بین مردان او
اخیای کاهن حضور داشت( .اخیا برادر ایخابود ،پسر فینحاس و
نؤه عیلی) وی کاهن خداوند در شیلوه بود .او جامٔه مخصوص
کاهنان را دربر داش���ت .مردم نمیدانستند که یوناتان �آنجا را
ترک کرده است.
4یوناتان برای اینکه به استحکامات نظامی فلسطینیان برسد
میبایست از گذرگاه باریکی که بین دو صخرٔه تیز به نامهای
بوصیص و ِس َّنه بود ،بگذرد5 .یکی از �آن دو صخره به طرف
شمال ،مقابل مخماس و دیگری به طرف جنوب مقابل جبعه
قرار داشت.
6یوناتان به جوان همراه خود گفت« :بیا تا به اردوگاه فلسطینیان
کافر برویم .امید اس���ت که خداوند به م���ا کمک بکند ،زیرا
تعداد دشمن چه کم باشد ،چه زیاد ،در برابر قدرت خداوند
ناچیز است».
7جوان همراه���ش گفت« :هرچه صلاح میدانی بکن ،من
با نظر تو موافقم».
8یوناتان گفت« :پس بیا به �آنجا برویم .ما خود را به �آنها نشان
میدهیم9 .اگر گفتند' :حرکت نکنید تا ما نزد شما بیاییم '،ما
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در جای خود میایستیم و نزد �آنها نمیرویم10 .ا ّما اگر گفتند
که نزد �آنها برویم ،در �آن صورت میرویم ،زیرا این نش���انٔه �آن
است که خداوند �آنها را به دست ما تسلیم میکند11 ».پس �آنها
خود را به سپاهیان فلسطینیان نشان دادند و فلسطینیان گفتند:
«عبرانیان را ببینید که از غارهایی که در �آنها پنهان شده بودند،
بیرون �آمدهاند�12 ».آنها یوناتان و جوان همراهش را صدا کرده
گفتند« :اینجا بیایید تا چیزی را به شما نشان بدهیم».
یوناتان به جوان همراه خود گفت« :پشت سر من بیا ،خداوند
�آنها را به دست ما تسلیم میکند13 ».یوناتان به حالت سینهخیز
درحالیکه همراهش پشت سرش می�آمد ،نزد �آنها بالا رفت و
به فلسطینیان حمله کرد .یوناتان �آنها را به زمین میانداخت و
جوان همراهش که پشت سرش بود� ،آنها را میکشت14 .در
همان حملٔه اول ،یوناتان و همراهش در حدود بیست نفر �آنها
را در یک جریب زمین هلاک کردند15 .تمام فلسطینیان چه
در اردوگاه و چه در بی���رون و حتّی س���ربازان از ترس به لرزه
افتادند .در �آن هنگام زلزلٔه شدیدی رخ داد و �آنها را بیشتر به
وحشت انداخت.
شکست فلسطینیان

16نگهبانان ش���ائول در جبعٔه بنیامین دیدند که س���پاه عظیم
فلسطینیان سراس���یمه به هر طرف میدوند�17 .آنگاه شائول به
همراهان خود گفت« :ببینید چه کسانی غایب هستند ».وقتی
جستجو کردند دیدند که یوناتان و کسیکه اسلحٔه او را حمل
میکرد حاضر نبودند18 .پس شائول به اخیا گفت که صندوق
پیمان خداوند را نزد او بی���اورد .چون صندوق خداوند در �آن
وقت نزد قوم اسرائیل بود19 .هنگامی که شائول با کاهن حرف
میزد ،ش���ورش در اردوی فلسطینیان شدیدتر شد و شائول به
کاهن گفت« :صبر کن!» 20پس شائول و همراهانش همگی
برای جنگ رفتند و دیدند که فلسطینیان برضد یکدیگر شمشیر
کشیده ،خودشان یکدیگر را میکشند�21 .آن عدّه از عبرانیانی
که قبلا ً در اردوی فلسطینیان بودند به طرفداری از مردم اسرائیل
که با ش���ائول و یونات���ان بودند علیه فلس���طینیان داخل جنگ
شدند22 .همچنین اسرائیلیانی که در کوهستان افرایم خود را
پنهان کرده بودند وقتی خبر فرار فلسطینیان را شنیدند به جنگ
دشمن رفتند23 .خداوند در �آن روز قوم اسرائیل را پیروز ساخت
و جنگ از حدود بیت�آون هم گذشت.
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24اسرائیلیها در �آن روز از گرسنگی ناتوان شده بودند؛ زیرا شائول
گفته بود« :تا من انتقام خود را از دشمنان نگیرم ،نباید کسی دست
به غذا بزند و اگر کسی این کار را بکند ،لعنت بر او باد!» بنابراین
�آن روز هیچکسی غذا نخورده بود25 .مردم به جنگلی رسیدند و
دیدند که عسل بروی زمین جاری است 26و در همهجای جنگل
عسل به فراوانی پیدا میشد ،ولی از ترس سوگندی که شائول خورده
بود ،کسی به �آن دست نزد27 .ا ّما یوناتان چون از فرمان پدر خود
بیاطّلاع بود ،نوک عصایی را که در دست داشت داخل کندوی
عسل کرده �آن را خورد و حالش بهتر شد28 .یکی از حاضرین به
او گفت« :ما همگی از گرسنگی بیحال هستیم ،چون پدرت گفته
است' :لعنت بر �آن کسیکه امروز چیزی بخورد»'.
29یوناتان جواب داد« :پدرم بیهوده مردم را زحمت میدهد.
میبینی که فقط با چش���یدن یک ذره عسل چقدر حالم بهتر
شد30 .بهتر بود اگر پدرم به مردم اجازه میداد تا از غذایی که
از دشمنان به دست �آوردهاند بخورند� ،آنگاه میتوانستند تعداد
زیادتری از فلسطینیان را بکشند».
�31آن روز مردم اسرائیل فلسطینیان را از مخماس تا ایلون تعقیب
کرده میکشتند و در اثر گرسنگی ضعیف شده بودند32 .پس
به حیواناتی که به غنیمت گرفته بودن���د حمله کرده گاوها و
گوسفندان را سر میبریدند و گوشت �آنها را با خون میخوردند.
33کسی به شائول خبر داده گفت« :مردم با خوردن خون در
مقابل خداوند گناه میکنند».
شائول گفت« :شما خیانت کردهاید .حالا یک سنگ بزرگ
را نزد من بغلطانید 34و بعد بروید و به مردم بگویید که گاوان
و گوسفندان را به اینجا بیاورند و بکشند و بخورند و با خوردن
خون ،نزد خداوند گناه نکنند ».پس همه در �آن شب گاوان را
�آورده در �آنجا کشتند35 .شائول برای خداوند قربانگاهی ساخت
و �آن اولین قربانگاهی بود که برای خداوند بنا کرد.
36سپس شائول گفت« :بیایید بر فلسطینیان شبیخون بزنیم
و تا صبح هیچکدام �آنها را زنده نگذاریم».
مردم گفتند« :هرچه صلاح میدانی بکن».
ا ّما کاهن گفت« :اول با خدا مشورت کنیم».
37شائول از خدا پرس���ید�« :آیا به تعقیب فلسطینیان برویم؟
�آیا به ما کمک میکنی که �آنها را مغلوب س���ازیم؟» ا ّما خدا
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در �آن ش���ب به او جوابی نداد38 .بعد ش���ائول به رهبران قوم
گفت« :باید معلوم کنیم که چه کسی از ما مرتکب گناه شده
اس���ت39 .به نام خداوند که �آزادی بخش اسرائیل است قسم
میخورم که گناهکار باید کشته شود ،حتّی اگر پسرم یوناتان
باشد ».ا ّما کسی چیزی نگفت�40 .آنگاه شائول به قوم اسرائیل
گفت« :همٔه شما �آن طرف بایستید و یوناتان و من این طرف
میایستیم».
مردم جواب دادند« :تو هرچه که بهتر است انجام بده».
41ش���ائول با دعا به خداوند گف���ت« :خداوندا ،ای خدای
اس���رائیل ،چرا به س���ؤال این بندهات جوابی ندادی؟ �آیا من و
یوناتان گناهی کردهایم یا گناه به گردن دیگران است؟ خداوندا،
گناهکار را به ما نشان بده ».سپس قرعه انداختند ،قرعه به نام
شائول و یوناتان در�آمد42 .طبق دستور شائول ،بین خود او و
یوناتان قرعه انداختند .این بار قرعه به نام یوناتان در�آمد.
�43آنگاه ش���ائول ب���ه یونات���ان گف���ت« :راس���ت بگ���و چه
کردهای؟»
یوناتان جواب داد« :کمی عس���ل را با نوک عصای دست
خود گرفته خوردم .برای مردن حاضرم».
44شائول گفت« :بلی ،تو حتماً باید کشته شوی .خدا مرا
بکشد ،اگر تو کشته نشوی».
45ولی سربازان به شائول گفتند« :امروز یوناتان قوم اسرائیل را
نجات داد .غیر ممکن است که او کشته شود .به نام خداوند
قسم نمیگذاریم حتّی یک تار موی او هم کم شود ،زیرا امروز
به وسیلٔه او بود که خداوند معجزٔه بزرگی نشان داد ».به این
ترتیب مردم شفاعت کرده یوناتان را از مرگ نجات دادند.
46بعد شائول ،فرمان بازگش���ت سپاه خود را صادر کرد و
فلسطینیان هم به وطن خود برگشتند.
پادشاهی و خانوادۀ شائول

47وقتی شائول پادشاه اسرائیل شد ،با همٔه دشمنان ،از قبیل
مو�آبیان ،عمونیان ،اَدومیان ،پادشاهان صوبه و فلسطینیان جنگید
و در همٔه جنگها پیروز شد48 .او با شجاعت تمام عمالیقیان را
شکست داد و قوم اسرائیل را از دست دشمنان نجات داد.
49شائول سه پسر داشت به نامهای یوناتان ،یشوی و ملکیشوع.
او همچنی���ن دارای دو دختر بود .دختر بزرگش میرب و دختر
کوچکش میکال نام داش���ت50 .زن ش���ائول ،اخینوعام دختر
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اخیمعاص بود و فرماندٔه ارتش او ،ابنیر پسر نیر عموی شائول
بود51 .قیس پدر شائول و نیر پدر ابنیر و پسران ابیئیل بودند.
52در تمام دوران سلطنت شائول ،اسرائیل و فلسطینیان همیشه
در جنگ بودند و شائول هر شخص نیرومند و شجاعی را که
میدید ،به خدمت سپاه خود در می�آورد.

15

جنگ با عمالیقیان

س���موئیل به ش���ائول گفت« :خداوند مرا فرستاد
تا تو را برای پادش���اهی اسرائیل مسح نمایم .پس
اکنون به پیام خداوند متعال گوش بده 2که چنین میفرماید:
'وقتیکه مردم اس���رائیل از مصر خارج شدند و میخواستند از
سرزمین عمالیق عبور کنند� ،آن مردم مانع عبور �آنها شدند ،اینک
میخواهم عمالیقیان را بهخاطر اینکارشان مجازات کنم3 .پس
برو همٔه �آن مردم را از بین ببر .بر �آنها هیچ رحم مکن ،بلکه
زن و مرد ،کودکان و اطفال ش���یرخوار ،گاوان ،گوسفندان،
شترها و الاغهای ایشان را هم زنده مگذار»'.
4پس شائول سپاه خود را در طلایم برای جنگ �آماده کرد.
تعداد سربازان او دویست هزار پیاده از اسرائیل و ده هزار نفر از
یهودا بود5 .شائول به شهر عمالیق نزدیک شده در یک وادی
کمین گرفت6 .بعد به قوم قینیان پیغام فرستاده گفت« :از مردم
عمالیق جدا شوید وگرنه شما هم با �آنها هلاک خواهید شد،
زیرا وقتیکه مردم اس���رائیل از مصر خارج شدند ،شما با �آنها
با مهربانی و خوبی رفت���ار کردید ».پس قینیان از مردم عمالیق
جدا شدند.
�7آنگاه ش���ائول به عمالیقیان حمله کرده همه را از حویله تا
شور که در شرق مصر است به قتل رس���اند8 .اجاج ،پادشاه
عمالیق را زنده دستگیر کرد و دیگران را با شمشیر از بین ُبرد.
9ا ّما ش���ائول و مردان او اجاج را نکش���تند و همچنین بهترین
گوسفندان ،گاوان و حیوانات پروار و ب ّرهها و اجناس قیمتی را
از بین نبردند .تنها چیزهای بیارزش را نابود کردند.
برکناری شائول از پادشاهی

10بعد خداوند به سموئیل فرمود«11 :مت�أسفم که شائول را به
پادشاهی برگزیدم ،او از من رویگردان شده و از دستورات من
نافرمانی کرده است ».سموئیل بر�آشفت و تمام شب به درگاه
صبح روز بعد خواس���ت که به دیدن شائول
خداوند نالیدِ 12 .
برود .ا ّما شنید که شائول به کرمل رفته تا ستونی به یادگار خود
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بسازد و از �آنجا به جلجال رفته است13 .وقتی سموئیل شائول
را یافت ،شائول به او گفت« :خداوند به تو برکت بدهد .ببین
من فرمان خداوند را بجا �آوردم».
14س���موئیل گفت« :پس اینهمه صدای گوس���فند و بانگ
گاوها چیست که میشنوم؟»
15ش���ائول جواب داد�« :آنها را از م���ردم عمالیق به غنیمت
گرفتهاند .مردان من بهترین گوسفندان و گاوها را نکشتند تا
برای خداوند خدای ما قربانی کنند ا ّما همٔه چیزهای دیگر را
بکلّی از بین بردیم».
16سموئیل به شائول گفت« :خاموش باش! بشنو که خداوند
دیشب به من چه فرمود».
شائول گفت« :بگو».
17سموئیل جواب داد�« :آن وقتکه تو حتّی در نظر خودت
شخص ناچیزی بودی ،خداوند تو را به فرمانروایی قوم اسرائیل
برگزید و تو را به پادشاهی اسرائیل مسح نمود18 .او تو را م�أمور
س���اخته فرمود' :برو عمالیقیان گناه���کار را نابود کن و �آنقدر
بجنگ تا همه هلاک ش���وند19 '.پس چ���را از فرمان خداوند
اطاعت نکردی؟ چرا دست به تاراج و چپاول زدی و کاری را
که در نظر خداوند زشت بود ،به عمل �آوردی؟»
20شائول در جواب گفت« :من از امر خداوند اطاعت نمودم.
وظیفهای را که به من س���پرده بود ،تمام و کمال اجرا کردم.
اجاج ،پادشاه عمالیقیان را اس���یر کرده �آوردم و مردم عمالیق
را بکلّی از بین بردم21 .ا ّما مردم بهترین گوسفندان ،گاوان و
اموالی را که باید از بین میبردند برای خود نگه داشتند تا برای
خداوند در جلجال قربانی کنند».
22س���موئیل گفت�« :آیا خداوند بیش���تر از دادن قربانیها و
نذرها خش���نود و راضی میش���ود یا از اطاعت از او؟ اطاعت
بهتر از قربانی کردن است .فرمانبرداری بمراتب بهتر از چربی
قوچ است23 .نافرمانی مثل جادوگری ،گناه است .سرکشی
مانند ش���رارت و بتپرستی اس���ت .چون تو از فرمان خداوند
پیروی نکردی ،بنابراین او هم تو را از مقام س���لطنت بر کنار
کرده است».
24ش���ائول به گناه خ���ود اعتراف کرده گف���ت« :بلی ،من
گناهکارم .از فرمان خداوند و حرف تو سرپیچی کردهام ،زیرا
من از مردم ترسیدم و مطابق میل �آنها رفتار نمودم25 .ا ّما خواهش
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میکنم که گناه مرا ببخش���ی و همراه من بیایی تا خداوند را
پرستش کنم».
26س���موئیل جواب داد« :من با تو بر نمیگردم! زیرا تو امر
ِ
س���لطنت
خداوند را بجا نیاوردی و خداوند هم تو را از مقام
اسرائیل برکنار کرده است».
27وقتی سموئیل میخواست از نزد او برود ،شائول ردای او
را گرفت و ردای او پاره ش���د28 .سموئیل گفت« :میبینی،
امروز خداوند ،سلطنت اسرائیل را از تو پاره و جدا کرد و �آن
را به یک نفر دیگر که از تو بهتر است ،داد�29 .آن خدایی که
عظمت و جلال اسرائیل است دروغ نمیگوید و ارادٔه خود را
تغییر نمیدهد ،زیرا او بشر نیست که تغییر عقیده بدهد».
30شائول بازهم تمنّا کرده گفت« :درست است که من گناه
کردهام ،ا ّما بهخاطر احترام م���ن در نزد مردم و نیز رهبران قوم
برای پرستش خداوند خدایت ،با من بیا31 ».سرانجام سموئیل
راضی شد و با او رفت.
32بعد سموئیل گفت« :اجاج ،پادشاه عمالیقیان را به حضور
من بیاورید ».اجاج را با ترس و لرز �آوردند ،او با خود میگفت:
«چقدر مرگ تلخ اس���ت!» 33سموئیل گفت« :همانطور که
شمش���یر تو مادران را بیاولاد کرد ،مادر ت���و هم مانند همان
مادران بیاولاد میش���ود ».این را گفت و اجاج را در حضور
خداوند در جلجال تکهتکه کرد.
34سموئیل از �آنجا به رامه رفت و شائول هم به خانٔه خود به
جبعه برگشت35 .سموئیل دیگر شائول را تا روز مرگش ندید،
ولی همیشه بهخاطر او غمگین بود و خداوند از اینکه شائول را
به مقام سلطنت اسرائیل برگزیده بود ،مت�أسف بود.

16

داوود به پادشاهی برگزیده میشود

خداوند به سموئیل فرمود« :تا به کی برای شائول
که من او را از س���لطنت بر کنار ک���ردهام ،ماتم
میگیری؟ اکنون یک پیمان���ه روغن زیتون گرفته به بیتلحم،
به خانٔه شخصی به نام َیسی برو .چون من یکی از پسران او
را برای خود به پادشاهی برگزیدهام».
2سموئیل پرسید« :چطور میتوانم بروم ،زیرا اگر شائول �آگاه
شود ،مرا خواهد کشت».
خداوند فرمود« :یک گوساله بگیر و با خود ببر و بگو' :جهت
اجرای قربانی برای خداوند می�آیمَ 3 '.یسی را هم در مراسم قربانی
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دعوت کن .در �آنجا به تو خواهم گفت که چه باید بکنی و تو
همان کسی را که نام میبرم برای پادشاهی مسح کن».
4سموئیل طبق فرمودٔه خداوند عمل کرد .وقتیکه به بیتلحم
رسید ،رهبران ش���هر با ترس و لرز به استقبال او �آمدند و از او
پرسیدند« :به چه منظور �آمدهای؟ �آیا خیر است؟»
5سموئیل جواب داد« :بلی ،خیر است� .آمدهام برای خداوند
قربانی کنم .شما هم خود را تقدیس کنید و همراه من برای ادای
مراسم قربانی بیایید ».سموئیل همچنین به َیسی و پسرانش گفت
که خود را تقدیس کنند و با او برای انجام مراسم قربانی بیایند.
6وقتی �آنها �آمدند و چشم سموئیل بر الیاب افتاد ،فکر کرد
و با خود گفت« :این همان کسی است که خداوند برگزیده
است7 ».ا ّما خداوند به سموئیل فرمود« :تو نباید از روی قد و
چهرٔه او قضاوت کن���ی ،من او را انتخاب نکردهام .من مانند
انسان به کس���ی نگاه نمیکنم .انسان به ظاهر نگاه میکند،
ا ّما من به دل».
8بعد َیسی پس���ر خود ،ابیناداب را به نزد سموئیل �آورد .ا ّما
سموئیل گفت« :او را هم خداوند انتخاب نکرده استَ 9 ».یسی
پسر دیگر خود ،شمه را به حضور سموئیل فرستاد .او گفت:
«این هم شخص برگزیدٔه خداوند نیست10 ».پس َیسی هفت
پسر خود را به سموئیل مع ّرفی کرد و سموئیل به َیسی گفت:
«هیچکدام اینها را خداوند برنگزیده است11 ».سموئیل از َیسی
پرسید�« :آیا همٔه پسرانت در اینجا حاضرند؟»
َیسی جواب داد« :فقط پسر کوچکم اینجا نیست ،چون او
گلّٔه گوسفند را میچراند».
سموئیل گفت« :کسی را بفرس���ت تا فوراً او را بیاورد و تا
او نیاید ما کاری نمیکنیم12 ».پس َیسی کسی را به سراغ او
فرستاد تا او را بیاورند .او جوان خوش سیما و دارای چهرهای
شاداب و چشمان زیبا بود .خداوند فرمود« :برخیز و او را مسح
کن ،زیرا او شخص برگزیدٔه من است�13 ».آنگاه سموئیل روغن
زیتون را گرفته بر سر داوود که همراه برادران خود ایستاده بود،
ریخت و در همان روز روح خداون���د با تمام قدرت بر داوود
فرود �آمد .بعد از �آن سموئیل به رامه برگشت.
داوود در خدمت شائول

14ا ّما روح خداوند شائول را ترک کرد و به عوض ،خداوند
روح پلی���د را برای ع���ذاب دادن او فرس���تاد16-15 .بعضی از
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خادمان ش���ائول به او گفتند« :به ما اجازه بده تا کسی را که
بتواند خوب چنگ بنوازد پیدا کنیم تا هر وقت که روح پلید،
تو را رنج و عذاب بدهد ،نوای چنگ تو را �آرام کند».
17ش���ائول موافقت کرده گفت« :بروی���د و یک چنگ نواز
ماهری را پیدا کرده به حضور من بیاورید».
18یکی از خادمان گفت« :من یکی از پسران َیسی را که در
بیتلحم زندگی میکند ،میشناسم که او نه تنها یک چنگ
نواز لایق اس���ت ،بلکه جوانی خوشچهره ،دلی���ر ،نیرومند و
خوشبیان نیز هست و خداوند با او میباشد».
19ش���ائول چند نفر را نزد َیسی فرس���تاد تا پسر خود ،داوود
چوپان را به حضور او بفرس���تدَ 20 .یس���ی یک الاغ را با نان
و یک مشک ش���راب بار کرد و یک ُبزغاله هم با داوود برای
شائول فرس���تاد21 .داوود به حضور شائول �آمد و شائول از او
خوشش �آمد و او را سلاحدار خود نمود22 .سپس شائول برای
َیسی پیام فرستاد که بگذارد داوود نزد او بماند ،زیرا که از او
خوشش �آمدهاس���ت23 .پس هر وقت که روح پلید از جانب
خدا می�آمد و او را رنج میداد ،داوود چنگ مینواخت و روح
پلید شائول را ترک میکرد و او �آرامش مییافت.

17

جلیات بنیاسرائیل را به مبارزه میطلبد

فلسطینیان ارتش خود را برای جنگ در سوکوه ،در
سرزمین یهودیه جمع کردند و در افس دمیم ،بین
سوکوه و عزیقه اردو زدند2 .همچنین شائول و مردان جنگی
اسرائیل نیز جمع شده در د ّرٔه ایلاه اردو زدند و یک خط دفاعی
در مقابل فلسطینیان تشکیل دادند3 .فلسطینیان در یک طرف،
بالای کوه ایستادند و اسرائیلیان بر کوه مقابل در طرف دیگر،
درحالیکه د ّرهای در بین ایشان قرار داشت.
�4آنگاه مرد مبارزی به ن���ام جلیات که از اهالی جت بود از
اردوی فلسطینیان به میدان �آمد .قد او در حدود سه متر بود.
5کلاهخود برنزی بر س���ر ،زره برنزی ب���ه وزن پنجاه و هفت
کیلو به َتن 6و ساقبند برنزی به پا داشت .زوبین برنزی روی
ش���انههایش بود 7و چوب نیزهاش به کلفتی چوب نساجان و
سرنیزهاش از �آهن و به وزن هفت کیلو بود .سلاحدارش پیشاپیش
او با سپر بزرگی میرفت8 .او در �آنجا ایستاد و با صدای بلند
به سپاه اسرائیل گفت�« :آیا لازم بود که با اینهمه سپاه برای
جنگ بیایید؟ من از طرف فلس���طینیان به میدان �آمدهام و شما
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هم که از مردان شائول هستید ،یک نفر را از طرف خود برای
جنگ با من بفرستید9 .اگر بتواند با من بجنگد و مرا بکشد،
�آنگاه ما همه غلام شما میشویم .و اگر من بر او غالب شدم
و او را کشتم ،در �آن صورت ش���ما غلام ما میشوید و ما را
خدمت میکنید10 ».او اضافه کرد« :من امروز مبارز میطلبم.
پس یکنفر را بفرستید تا با من بجنگد11 ».وقتی شائول و سپاه
اسرائیل سخنان او را شنیدند جر�أت خود را از دست دادند و
بسیار ترسیدند.
داوود در اردوگاه شائول

12داوود ،پسر یسای افراتی که از اهالی بیتلحم و از طایفٔه
یهودا بود ،هفت برادر داشت .پدرش در زمان پادشاهی شائول
بسیار پیر و سالخورده شده بود13 .سه برادر بزرگ او به ترتیب،
الیاب ،ابیناداب و ش���مه نام داشتند که با س���پاه شائول برای
جنگ �آمده بودند14 .داوود برادر کوچکتر بود� .آن سه برادر با
ش���ائول ماندند 15و داوود گاهبهگاه به بیتلحم برمیگشت تا
از گلّههای پدر خود نگهبانی کند.
16در عین حال �آن فلس���طینی تا چهل روز ،صبح و شام به
میدان می�آمد و مبارز میطلبید.
17یک روز َیسی به داوود گفت« :این ده کیلو غلّٔه برشته را
با ده نان بردار و هرچ���ه زودتر برای برادرانت در اردوگاه ببر.
18همچنین این پنیرها را هم برای فرماندهان ایشان ببر و ببین که
برادرانت چطور هستند و از سلامتی ایشان برای من نشانهای
بیاور19 ».در همین وقت ش���ائول و سپاهیان او در د ّرٔه ایلاه با
فلسطینیان در جنگ بودند.
20داوود صبح زود برخاست و گلّه را به چوپان سپرد� .آذوقه
را برداشت و طبق راهنمایی پدر خود رهسپار اردوگاه شد و دید
که سپاه اسرائیل با فریاد روانٔه میدان جنگ است21 .لحظهای
بعد هر دو لشکر مقابل هم صف �آراستند22 .داوود چیزهایی
را ک���ه با خود �آورده بود به نگهبانان اردو س���پرد و خودش به
میدان جنگ رفت تا احوال برادران خود را بپرسد23 .در همین
موقع مبارز فلس���طینی که نامش جلیات و از ش���هر جت بود،
از اردوگاه فلسطینیان خارج ش���د و مانند گذشته مبارز طلبید
و داوود ش���نید24 .همین که سپاهیان اسرائیل او را دیدند ،از
ترس فرار کردند25 .گفتند�« :آن مرد را دیدید؟ او �آمده است
که �آبروی تمام سپاه اسرائیل را ببرد .پادشاه اعلام کرده است
509

اول سموئیل 17

که هرکسی او را بکشد جایزٔه خوبی به او میبخشد و دختر
خود را هم به او میدهد و نیز تمام خاندانش از دادن مالیات
معاف میشوند».
26داوود از کسانیکه �آنجا ایستاده بودند ،پرسید« :کسیکه
�آن فلسطینی را بکشد و اس���رائیل را از این ننگ رهایی دهد،
چه پاداشی میگیرد؟ این فلسطینی کافر کسیت که سپاه خدای
زنده را چنین تحقیر و رسوا میکند؟» �27آنها گفتند« :او همان
پاداشی را میگیرد که پیشتر گفتیم».
28چون الی���اب ،برادر بزرگ او دید ک���ه داوود با �آن مردان
حرف میزند ،خشمگین شد و پرس���ید« :اینجا چه میکنی؟
�آن چند تا گوسفند را در بیابان ،نزد چه کسی گذاشتی؟ من
تو �آدم بدجنس را میشناسم و میدانم که به بهانٔه دیدن جنگ
�آمدهای».
29داوود گفت« :من چه کردهام؟ تنها یک س���ؤال کردم».
30این را گفت و رو به طرف شخص دیگری کرده ،سؤال خود
را تکرار نمود و هر کدام همان یک جواب را به او دادند.
31وقتی سخنان داوود به گوش شائول رسید ،شائول او را به
حضور خود خواند32 .داوود به پادشاه گفت« :نگران نباشید.
من میروم و با �آن فلسطینی میجنگم».
33شائول به داوود گفت« :تو نمیتوانی حریف �آن فلسطینی
شوی ،زیرا تو جوانی بیتجربه هستی و او از جوانی شخصی
جنگجو بوده است».
34ا ّما داوود در جواب گفت« :این غلامت چوپانی گلّٔه پدر
خود را کرده است .هرگاه ش���یر یا خرس بیاید و ب ّرهای را از
گلّه ببرد35 ،من بدنبال���ش رفته و �آن را از دهان حیوان د ّرنده
نجات میدهم .اگر به من حمله کند ،گلویش را گرفته و �آن
را میکش���م36 .غلامت شیر و خرس را کشته است و با این
فلسطینی کافر هم که سپاه خدای زنده را بیحرمت میکند،
همان معامل���ه را مینمای���د37 .خداوندی که مرا از چنگ و
دندان شیر و خرس نجات داده است ،از دست این فلسطینی
هم نجات میدهد».
پس شائول موافقت کرده گفت« :برو خداوند همراهت باشد».
�38آنگاه شائول لباس جنگی خود را به داوود پوشانید .کلاهخود
برنزی به سرش گذاشت و زره به تنش کرد39 .داوود شمشیر
ش���ائول را به کمر بست و دو س���ه قدم راه رفت ولی دید که
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نمیتواند با �آن لباسها حرکت کند .او به شائول گفت« :من
به این لباس���ها عادت ندارم ».پس �آنها را از تنش بیرون �آورد.
40سپس چوبدستی خود را به دست گرفت و پنج سنگ صاف
از وادی برداشت و در کیس���ٔه چوپانی خود انداخت ،فلاخن
خود را برداشته و به طرف �آن فلسطینی رفت.
داوود ،جلیات را مغلوب میکند

41فلسطینی هم درحالیکه سربازی سپر او را در جلوی او میبرد
به طرف داوود رفت42 .وقتی فلسطینی ،خوب به داوود نگاه
کرد ،او را مسخره نمود .چون به نظر او داوود پسری خوشرو
و ظریف بود43 .او به داوود گفت�« :آیا من س���گ هستم که
با چوب برای مقابلٔه من می�آیی؟» پس داوود را به نام خدایان
خود لعنت کرد44 .بعد به داوود گفت« :بیا تا گوشتت را به
مرغان هوا و د ّرندگان صحرا بدهم».
45داوود به فلسطینی جواب داد« :تو با شمشیر و نیزه نزد من
می�آیی و من به نام خداوند متعال ،خدای اسرائیل که تو او را
حقیر شمردی ،نزد تو می�آیم46 .امروز خداوند مرا بر تو پیروز
میگرداند .من تو را میکشم و سرت را از تن جدا میکنم و
لاشٔه سپاهیانت را به مرغان هوا و د ّرندگان صحرا میدهم تا
همٔه مردم روی زمین بدانند که خدایی در اسرائیل هست 47و
همٔه کسانیکه در اینجا حاضرند ،شاهد باشند که پیروزی با
شمشیر و نیزه به دس���ت نمی�آید ،زیرا جنگ ،جنگ خداوند
است و او ما را بر شما پیروز میسازد».
48وقتیکه فلسطینی از جای خود حرکت کرد و میخواست به
داوود نزدیک شود ،داوود فوراً برای مقابله به سوی او شتافت.
49دس���ت خود را در کیس���ه کرد و یک سنگ برداشت و در
فلاخن گذاشت و پیشانی فلسطینی را نشانه گرفت .سنگ به
پیشانی او فرو رفت و او را نقش بر زمین نمود50 .داوود با یک
فلاخن و یک سنگ بر فلسطینی غالب شد و درحالیکه هیچ
شمشیری در دست او نبود ،او را کشت51 .بعد داوود رفت
و بالای سر فلسطینی ایستاد ،شمشیر او را از غلاف کشید و
او را کشت و سرش را از تن جدا کرد.
وقتی فلس���طینیان دیدند که پهلوانشان کشته شد ،همه فرار
کردند52 .بعد لشکر اس���رائیل و یهودا برخاستند و با فریاد به
تعقیب فلسطینیان تا جت و حتّی دروازههای عقرون پرداختند
به طوری ک���ه جادهای که به طرف ش���عریم و جت و عقرون
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میرفت پر از اجس���اد مردگان بود53 .سپس دست از تعقیب
کشیده برگشتند و اردوگاه فلسطینیان را غارت نمودند54 .داوود
سر بریدٔه جلیات را گرفته به اورشلیم برد .ا ّما اسلحٔه او را در
چادر خودش نگاهداشت.
معرفی میشود
داوود به شائول ّ

55وقتیکه داوود برای جنگ با فلسطینی میرفت ،شائول از
فرمانده سپاه خود ،ابنیر پرسید« :این جوان پسر کیست؟»
ابنی���ر ج���واب داد« :پادش���اها ب���ه ج���ان ت���و قس���م که من
نمیدانم».
56پادش���اه ب���ه ابنیر گف���ت« :برو بپرس که این جوان پس���ر
کیست».
57پس از �آنکه داوود فلسطینی را کشت و برگشت ،ابنیر او
را به نزد شائول برد .داوود هنوز َسر جلیات را با خود داشت
58و شائول از او پرسید« :ای جوان ،پدر تو کیست؟»
داوود جواب داد« :پدر من بندٔه ش���ما ،یس���ای بیتلحمی
است».
در همان روز بعد از گفتوگوی شائول با داوود،
یوناتان علاقه زیادی به داوود پیدا کرد ،به حدّی
که او را به اندازٔه جان خود ،دوس���ت میداش���ت2 .شائول،
داوود را نزد خود نگاهداشت و نگذاشت که به خانٔه پدر خود
بازگردد3 .یوناتان بهخاطر علاقٔه زیادی که به داوود داشت با او
پیمان دوستی بست4 .یوناتان ردای خود و همچنین کمربند،
کمان و شمشیر خود را نیز به داوود بخش���ید5 .داوود در هر
م�أموریتی که شائول به او میداد ،موفّق میشد .بنابراین شائول
او را فرماندٔه سپاه خود نمود .از این امر هم مردم و هم سپاهیان
خوشحال بودند.

18

حسادت شائول نسبت به داوود

6هنگامیکه داوود و س���ربازان ،پس از کش���ته شدن جلیات
برمیگشتند ،زنها از تمام ش���هرهای اسرائیل با س���از و �آواز به
استقبال شائول پادشاه �آمدند7 .رقصکنان با شادی این سرود را
میخواندند« :شائول هزاران نفر را و داوود دهها هزار نفر را کشته
است8 ».شائول از شنیدن این سرود ،سخت خشمگین شد و با
خود گفت�« :آنها به داوود دهها هزار نفر را و به من فقط هزاران
نفر را نسبت میدهند .قدم بعدی این اس���ت که او را پادشاه
سازند9 ».بنابراین از همان روز کینٔه داوود را به دل گرفت.
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10روز دیگر روح پلیدی از جانب خدا بر شائول �آمد و او را
در خانهاش پریشان خاطر ساخت .داوود برای اینکه او را �آرام
سازد ،مانند سابق برایش چنگ مینواخت11 .ا ّما شائول نیزهای
را که در دست داشت به سوی داوود پرتاب کرد تا او را به دیوار
میخکوب کند ،ولی داوود ،دو بار خود را کنار کشید.
12شائول از داوود میترسید ،زیرا خدا با او بود ولی شائول را
ترک کرده بود13 .پس شائول او را از پیشگاه خود بیرون کرد
و به رتبٔه فرمانده سپاه هزار نفری گماشت .داوود مردان خود
را در جبهه رهبری مینم���ود14 .او در هر کاری که میکرد،
موفّق میش���د؛ زیرا خداوند با او بود15 .وقتی شائول موفق ّیت
او را در همٔه کارها دید ،از او بیشتر ترسید16 .ا ّما همٔه مردم
اس���رائیل و یهودا ،داوود را دوست میداش���تند ،چون او رهبر
موفّقی بود.
ازدواج داوود با دختر شائول

17روزی ش���ائول به داوود گف���ت« :میخواهم دختر بزرگ
خود میرب را به عقد تو در�آورم به ش���رط اینکه تو ش���جاعت
و دلاوری خود را در جنگهای خداون���د ثابت کنی ».هدف
ش���ائول این بود که داوود به دست فلسطینیان کشته شود ،نه
به دست خود او.
18داوود گفت« :من چه کسی هستم و خاندان پدرم و قوم
من کیست که داماد پادشاه شوم؟» 19ا ّما وقتیکه داوود �آماده
شد که با میرب ،دختر شائول عروسی کند ،معلوم شد که او
را به عدرئیل محولاتی داده بودند.
20در عین حال میکال دختر دیگر شائول عاشق داوود بود.
چون به شائول خبر رسید ،خوشحال شد21 .او با خود گفت:
«دختر خود را به داوود میدهم تا دامی برای او گردد و او به
دست فلسطینیان کشته شود ».بنابراین ش���ائول برای بار دوم
به داوود پیش���نهاد کرد که دام���ادش بش���ود22 .او به خادمان
خود گفت که به طور خصوصی و محرمانه به داوود بگویند:
«پادشاه از تو بس���یار راضی است و همٔه کارکنان او هم تو را
دوست دارند .پس حالا باید پیش���نهاد پادشاه را قبول کنی و
داماد او بشوی».
23وقتی خادمان پادشاه ،پیام او را به داوود رساندند ،داوود
به �آنها گفت« :مگر داماد پادش���اه ش���دن �آسان است ،من از
خانوادٔه فقیر و ناچیزی هستم».
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24خادمان پادشاه رفتند و جواب داوود را به او دادند25 .شائول
گفت« :بروید و به داوود بگویید ک���ه من مهریه نمیخواهم.
در عوض برای من صد قلفٔه فلسطینیان را بیاور تا از دشمنانم
انتقام گرفته ش���ود ».هدف شائول این بود که داوود به دست
فلسطینیان به قتل برسد26 .وقتی خادمان پادشاه به داوود خبر
دادند ،او این پیشنهاد را پسندید و موافقت کرد که داماد پادشاه
بشود .پس داوود پیش از زمان مع ّین27 ،با سپاه خود رفت و
دویست فلسطینی را کشت و قلفٔه �آنها را برید .همه را تمام و
کمال به پادشاه داد تا شرط او بجا �آورده شود و داماد پادشاه
گردد .شائول هم دختر خود میکال را به او داد.
�28آنگاه شائول دانست که خداوند با داوود است و میکال هم
او را بسیار دوست دارد29 ،پس بیشتر از گذشته از داوود میترسید
و دشمنی و نفرت او به داوود روزبهروز بیشتر میشد.
30هر زمان که سپاه فلسطینیان حمله میکرد ،موفق ّیت داوود
در شکست �آنها زیادتر از دیگر افسران نظامی شائول بود و به
همین دلیل او بسیار معروف گردید.

19

قصد قتل داوود

شائول به پسر خود یوناتان و خادمان خود گفت که
داوود را به قتل برسانند .ا ّما چون یوناتان ،داوود را
دوست میداشت2 ،به داوود خبر داده گفت« :پدرم شائول،
قصد کشتن تو را دارد .پس تو تا صبح مراقب خود باش .در
جایی پنهان ش���و و خود را مخفی کن3 .بعد من می�آیم و در
مزرعهای که تو پنهان شدهای با پدرم دربارٔه تو صحبت میکنم
و نتیجٔه گفتوگوی خود را با او به تو اطّلاع میدهم».
4یوناتان ن���زد پدر خود از داوود تعری���ف کرد و به او گفت:
«خواهش میکنم به داوود ضرری نرسان ،زیرا او هرگز به تو بدی
نکرده است .رفتار او در مقابل تو نیک و صادقانه بوده است5 .او
جان خود را به خطر انداخت و �آن فلسطینی را کشت و خداوند
پیروزی بزرگی نصیب اسرائیل کرد .خودت �آن را به چشم خود
دیدی و خوشحال شدی .پس چرا میخواهی او را بیسبب به
قتل برسانی و دست خود را به خون بیگناهی �آلوده کنی؟»
6شائول خواهش یوناتان را قبول کرد و به نام خداوند قسم
خورد که داوود را نکش���د7 .بعد یوناتان ،داوود را خواس���ت
و همهچیز را به او گفت؛ سپس او را به حضور شائول برد و
مانند سابق به خدمت خود مشغول شد.
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8دوباره جنگ با فلسطینیان شروع شد و داوود با یک حمله �آنان
را شکست داد و �آنها با دادن تلفات سنگینی فرار کردند.
9روزی ش���ائول در خانٔه خود نشس���ته بود و نیزٔه خود را در
دست داشت و به نوای چنگ داوود گوش میداد که ناگهان
روح پلید از جانب خداوند بر شائول �آمد10 .شائول خواست
که داوود را با نیزٔه خ���ود به دیوار بکوبد ،ا ّما داوود از حضور
شائول گریخت و نیزه به دیوار فرو رفت .او از �آنجا فرار کرد
و از مرگ نجات یافت.
�11آن ش���ب شائول افرادی را به خانٔه داوود فرستاد تا مراقب
او باشند و فردای �آن روز هنگامیکه از خانه خارج میشود او
متوجه او
را بکشند .ا ّما میکال ،زن داوود او را از خطری که ّ
بود �آگاه ساخت و گفت« :ش���بانه از خانه خارج شو ،وگرنه
فردا زنده نخواهی ماند12 ».میکال داوود را از پنجره به پایین
فرستاد و داوود از خانه گریخت13 .سپس میکال یک مجسمه
را در بستر قرار داد و بالشی از موی ُبز زیر سرش گذاشت و �آن
را با لحافی پوشاند14 .وقتی فرستادگان شائول �آمدند که او را
ببرند میکال گفت که داوود مریض است15 .شائول چند نفر را
فرستاد و گفت« :او را با بسترش به حضور من بیاورید تا وی را
بکشم16 ».وقتی �آنها �آمدند دیدند که مجسمهای در بستر قرار
دارد و بالشی زیر سر �آن بود17 .شائول از میکال پرسید« :چرا
مرا فریب دادی و گذاشتی که دشمن من از دستم بگریزد؟»
میکال جواب داد« :او به من گفت' :یا بگذار که فرار کنم
یا تو را میکشم»'.
18به این ترتیب داوود فرار کرد و خود را س���الم به سموئیل
در رامه رساند و به او گفت که شائول چگونه با او رفتار کرده
است .پس س���موئیل داوود را با خود به نایوت برد تا در �آنجا
زندگی کند19 .چون به شائول خبر دادند که داوود در نایوت
است 20چند نفر را فرستاد تا او را دستگیر کنند .وقتی �آنها به
�آنجا رسیدند ،چند نفر از انبیا را دیدند که به رهبری سموئیل
نب ّوت میکنند� .آنگاه روح خداوند بر فرستادگان شائول �آمد و
�آنها هم شروع به نب ّوت کردند21 .چون شائول از ماجرا باخبر
شد ،تعداد دیگری را فرستاد و �آنها هم شروع به نب ّوت کردند.
او برای بار سوم فرستادگانی را فرستاد که برای �آنان هم همان
اتّف���اق افتاد22 .پس خودش به ط���رف رامه به راه افتاد .وقتی
به چاه بزرگی در سیخوه رس���ید ،از مردم پرسید« :سموئیل و
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داوود کجا هستند؟» یکنفر جواب داد�« :آنها در نایوت رامه
هستند23 ».در راه نایوت روح خداوند بر او هم �آمد و او هم
تا نایوت در بین راه نب ّوت میک���رد24 .او لباس خود را از تن
بیرون �آورد و در حضور س���موئیل نب ّوت میکرد .و تمام روز و
شب در �آنجا برهنه افتاده بود .به این دلیل بود که گفتند�« :آیا
شائول هم از جملٔه انبیا است؟»

20

داوود و یوناتان

بعد داوود از نایوت رامه فرار کرد و نزد یوناتان �آمد
و گفت« :من چه گناه���ی کردهام؟ و چه خلافی
نسبت به پدرت کردهام که قصد کشتن مرا دارد؟»
2یوناتان گفت« :خدا نکند! کس���ی تو را نخواهد کشت.
پدرم هر کاری که بخواهد انجام دهد چه کوچک و چه بزرگ
اول با من در میان میگذارد .چرا پدرم این موضوع را از من
پنهان کند؟ این امر حقیقت ندارد».
3داوود جواب داد« :پدرت خوب میداند که من و تو دوست
هستیم ،پس نخواسته در این مورد چیزی به تو بگوید که مبادا
غمگین شوی .به نام خداوند و به جان تو قسم که من با مرگ
فقط یک قدم فاصله دارم».
4یوناتان به داوود گفت« :هرچه بخواهی برایت انجام خواهم
داد».
5داوود جواب داد« :فردا اول ماه است و من باید با پدرت
سر سفره بنش���ینم ،ا ّما به من اجازه بده تا غروب روز سوم در
صحرا پنهان ش���وم6 .اگر پدرت دلیل نبودن مرا بر س���ر سفره
بپرسد ،بگو که من از تو خواهش کردم تا به من اجازه بدهی
که به شهر خود به بیتلحم بروم و در مراسم قربانی سالانه با
خانوادٔه خود باشم7 .اگر بگوید' :خوب '.میدانم که خطری
برایم نیست .ا ّما اگر خشمگین شد� ،آنگاه مرگ من به دست
او حتمی است8 .پس از تو خواهش میکنم که از روی لطف
به من کمک کنی ،زیرا ما قول دوس���تی ب���ه هم دادهایم .اگر
خطایی از من س���ر زده باش���د ،خودت مرا بکش ،ا ّما مرا نزد
پدرت نبر».
9یوناتان گفت« :هرگز چنین فکری نکن! اگر میدانستم که
پدرم قصد بدی نسبت به تو دارد� ،آیا به تو نمیگفتم؟»
10داوود گفت« :اگر پدرت با خش���م به تو جواب دهد چه
کسی مرا �آگاه خواهد ساخت؟»
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11یوناتان به داوود گفت« :بیا با هم به مزرعه برویم ».و هر
دو به راه افتادند12 .یوناتان به داوود گفت« :در حضور خداوند
خدای اسرائیل به تو قول میدهم که فردا یا پس فردا ،با پدرم
دربارٔه تو حرف میزنم و فوراً به تو اطّلاع میدهم که او دربارٔه
تو چه فکر میکند13 .اگر دیدم که خش���مگین است و قصد
کشتن تو را دارد ،به جان خودم قسم میخورم که به تو خبر
میدهم تا بتوانی به سلامتی فرار کنی و خداوند یار و نگهبان تو
باشد همانطور که با پدرم بوده است! 14اگر من زنده ماندم،
لطفاً س���وگند خود را با من به یاد داش���ته باش15 .اگر ُمردم،
همان لطف و مح ّبت را نس���بت به خانوادٔه من داشته باش تا
روزی که خداوند همٔه دشمنانت را از روی زمین نابود کند.
16پس یوناتان با خاندان داوود پیمان بست و گفت' :خداوند
انتقام تو را از دشمنانت بگیرد»'.
17یوناتان دوباره داوود را قس���م داد ،این بار بهخاطر مح ّبتی
بود که با او داش���ت ،زیرا داوود را مانند جان خود دوس���ت
میداشت18 .یوناتان گفت« :فردا جشن اول ماه است ،چون
تو بر سر سفره نباش���ی جایت خالی اس���ت19 .پس فردا همه
از غیبت تو �آگاه میش���وند .پس مانند دفعٔه پیش در مخفیگاه
خود ،در کنار ستون سنگی بمان20 .من می�آیم و سه تیر به �آن
طرف ،طوری پرتاب میکنم که گویا هدفی را نشانه گرفتهام.
�21آنگاه یک نفر را میفرس���تم که تیرها را پیدا کند .اگر به او
بگویم' :تیرها در این طرف تو هستند ،برو �آنها را بیاور '.پس
بدان که خیر و خیریّت است و مطمئن باش که هیچ خطری
متو ّجه تو نیست22 .و اگر به او بگویم' :جلوتر برو و تیرها در
�آن طرف توست '.به این معنی است که تو باید فوراً از اینجا
بروی ،زیرا خدا تو را نجات داده است23 .از خدا میخواهم
که ب���ه ما کمک کند تا به عهد و پیمان خود وفادار باش���یم،
چون او شاهد پیمان ما بوده است».
24پس داوود خود را در مزرعه پنهان کرد .وقتیکه جش���ن
اول ماه شروع شد ،پادشاه بر سفرٔه غذا حاضر شد25 .او طبق
عادت در جای مخصوص خود کنار دیوار نشس���ت .یوناتان
مقابل او قرار گرفت و ابنیر پهلوی ش���ائول نشست .ا ّما جای
داوود خالی بود26 .ش���ائول در �آن روز چیزی نگفت و گمان
کرد که حادثهای برای داوود رخ داده است .و ممکن است
برای شرکت در این مراس���م از نظر شرعی پاک نبوده است.
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بلی ،حتماً همین طور اس���ت27 .ا ّما فردای �آن ،یعنی در روز
دوم ماه ،باز هم جای داوود خالی بود .ش���ائول از پسر خود
یوناتان پرسید« :چرا پسر َیسی ،سر سفره نیامده است؟ او نه
دیروز اینجا بود و نه امروز».
28یوناتان جواب داد« :داوود از من خواهش بسیار کرد که
به او اجازه بدهم به بیتلحم برود29 .او از من خواهش کرد و
گفت' :اجازه بده که بروم ،زیرا خانوادٔه من میخواهد مراسم
قربانی را برگزار کند و برادرم به من امر کرده است که در �آنجا
حاضر باشم .بنابراین اگر به من لطف داری بگذار که بروم و
برادرانم را ببینم '.به همین دلیل او نتوانست سر سفره به حضور
پادشاه حاضر شود».
�30آنگاه شائول بر یوناتان بسیار خشمگین شد و به او گفت:
«ای حرامزاده ،من میدانم که تو از داوود پشتیبانی میکنی ،تو با
این کار هم �آبروی خودت را میبری و هم �آبروی مادرت را31 .تا
زمانی که پسر َیسی بروی زمین زنده باشد تو به پادشاهی نمیرسی.
پس برو و او را به حضور من بیاور ،او باید کشته شود».
32یوناتان از پدر خود پرسید« :چرا او باید کشته شود؟ گناه
او چیست؟»
�33آنگاه شائول نیزهای را که در دست داشت به قصد کشتن
او به طرف او انداخت .پس یوناتان دانست که پدرش دست از
کشتن داوود بر نمیدارد34 .پس یوناتان با خشم از سر سفره
برخاس���ت و در روز دوم ماه هم چیزی نخ���ورد؛ زیرا بهخاطر
رفتار زشت پدرش نس���بت به داوود بسیار ناراحت شده بود.
35صبح روز بعد یوناتان با یک پسر جوان به وعدهگاه خود،
در مزرعه نزد داوود رفت36 .به جوان گفت« :برو تیری را که
میزنم پیدا کن� ».آن جوان درحالیکه میدوید ،یوناتان تیر را
طوری میانداخت که از او دورتر میافتاد37 .وقتی �آن جوان به
جایی رسید که تیر یوناتان خورده بود38 ،یوناتان از پشت سر
او صدا کرد« :تیرها به �آن طرف افتاد شتاب کن .صبر نکن».
جوان تیرها را جمع کرد و نزد �آقای خود �آمد39 .البتّه �آن جوان
منظور یوناتان را نفهمید .فقط یوناتان و داوود میدانستند که
منظور چیس���ت40 .بعد یوناتان کمان خود را به �آن جوان داد
و به او گفت که �آن را به شهر ببرد.
41همین ک���ه �آن جوان از �آنجا رفت ،داوود از کنار س���تون
سنگ برخاس���ت روی به خاک افتاد و سه مرتبه سجده کرد.
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�آن دو یکدیگر را بوسیدند و با هم گریه میکردند .غم و غصٔه
داوود بیشتر از یوناتان بود42 .یوناتان به داوود گفت« :برو به
س���لامت .ما به نام خداوند ،قس���م خوردهایم و خداوند ،من
و تو و فرزندانمان را برای همیش���ه نس���بت به پیمان ما وفادار
خواهد س���اخت ».بعد هر دو از هم جدا ش���دند و یوناتان به
شهر بازگشت.

21

فرار داوود از نزد شائول

داوود ب���ه نوب نزد اخیمل���ک کاهن رفت .وقتی
اخیملک او را دید ترسید و پرسید« :چرا تنها �آمدی
و کسی همراهت نیست؟»
2داوود ب���ه اخیملک کاهن جواب داد« :پادش���اه مرا برای
یک کار خصوصی فرستاده است و به من امر کرده است که
دربارٔه �آ ن چیزی به کسی نگویم و کسی نداند که چرا به اینجا
�آمدهام .و به خادمان خود گفتهام که در کجا منتظر من باشند.
3اکنون خوردنی چه داری؟ پنج قرص نان و یا هر چیز دیگری
که داری به من بده».
4کاهن ب���ه داوود گفت« :من نان معمول���ی ندارم ،ا ّما نان
مقدّس موجود اس���ت و اگر افراد تو به تازگی با زنی همبستر
نشده باشند ،میتوانید از �آن بخورید».
5داوود جواب داد« :مطمئ���ن باش .افراد من حتّی وقتی به
م�أموریتهای معمولی میرویم خود را پاک نگاه میدارند ،پس
چقدر بیشتر اکنون که ما به م�أموریت مقدّسی میرویم».
6چون نان عادی موج���ود نبود ،کاهن از نان مقدّس ،یعنی
از نان���ی که به حضور خداوند تقدیم ش���ده بود به او داد .در
همان روز نان تازه و گرم به عوض �آن نانها در �آنجا گذاش���ته
شده بود.
7در همان روز تصادفاً یکی از گماشتگان شائول به نام دو�آغ
اَدومی که سرپرست چوپانهای شائول بود برای مراسم طهارت
به �آنجا �آمده بود.
8داوود از اخیملک پرس���ید�« :آیا در اینجا نیزه یا شمشیری
داری؟ چون این م�أموریت خیلی فوری و ضروری بود وقت �آن
را نداشتم که شمشیر یا اسلحهای با خود بیاورم».
9کاهن گفت« :شمشیر جلیات فلسطینی که تو او را در د ّرٔه
ایلاه کش���تی در پارچهای پیچیده و در پشت جامٔه مخصوص
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کاهنان گذاشتهام .اگر میخواهی �آن را بردار ،زیرا من اسلحٔه
دیگری ندارم».
داوود گفت« :از این چه بهتر! �آن را به من بده».
10داوود همان روز از ترس ش���ائول از �آنج���ا فرار کرد و نزد
اخیش ،پادشاه جت رفت11 .خادمان اخیش به او گفتند�« :آیا
این شخص داوود ،پادشاه کشورش نیست که زنان رقصکنان
به اس���تقبالش رفتند و میخواندند که' :ش���ائول هزاران نفر را
کشته است و داوود دهها هزاران نفر را؟'»
12وقتی داوود سخنان �آنها را شنید ،از اخیش ،پادشاه جت
بسیار ترسید13 .پس ناگهان وضع خود را تغییر داده خود را به
دیوانگی زد .روی درها خط میکشید و �آب دهنش از ریشش
میچکید�14 .آنگاه اخیش به خادمان خود گفت« :این شخص
دیوانه اس���ت .چرا او را نزد من �آوردید؟ 15مگر ما دیوانه کم
داریم که این شخص را هم نزد من �آوردید؟»

22

قتل عام کاهنان

داوود از ش���هر جت فرار کرد و به غاری نزدیک
شهر عدُلام پناه برد .وقتی برادران و دیگر اعضای
فامیل او باخبر شدند ،همه به او پیوستند2 .همچنین تمام افراد
تنگدس���ت و �آنهایی ک���ه بدهکار بودند و تم���ام مردمی که از
زندگی ناراضی بودند همه به دور او جمع شدند و داوود رهبر
و راهنمای �آنها شد .تعداد مردمی که به �آنجا �آمدند در حدود
چهارصد نفر بودند.
3داوود از �آنجا به مصفٔه مو�آب رفت و به پادشاه مو�آب گفت:
«خواهش میکنم به پدر و مادرم اجازه بدهی که پیش تو بمانند
تا وقتیکه بدانم خداوند برای من چه نقشهای دارد4 ».پس او
پدر و مادر خود را نزد پادش���اه مو�آب برد و در تمام مدّتی که
داوود در پناهگاه بود� ،آنها نزد او ماندند.
5سپس جاد نبی به داوود گفت« :از پناهگاهت بیرون بیا و
به کشور یهودا برو ».پس داوود �آنجا را ترک کرد و به جنگل
حارث رفت.
6شائول در �آن وقت در جبعه زیر یک درخت بلوط ،بر ت ّپهای
نشس���ته بود .نیزهای در دست داشت و محافظینش به دور او
ایس���تاده بودند .به او خبر داده بودند که داوود و یارانش پیدا
ش���دهاند 7ش���ائول به �آنهایی که دور او ایستاده بودند گفت:
«شما مردم بنیامین ،بشنوید! �آیا پسر َیسی به شما وعدٔه زمین
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و باغ انگور و مقام و منصب نظامی داده است 8که همه علیه
من همدست ش���دهاید؟ وقتی پسر من با پسر َیسی متّفق شد،
کسی به من اطّلاع نداد .دل هیچکس به حال من نسوخت.
هیچکدام از ش���ما تا به امروز به من خبر نداد که پسرم ،نوکر
خودم را تشویق به کشتن من کرده است».
9دو�آغ اَدومی که با خادمان شائول ایستاده بود جواب داد:
«من پسر َیسی را دیدم که به نوب ،نزد اخیملک پسر اخیتوب
�آمد10 .اخیملک دربارٔه او از خداوند پرسید و بعد به او �آذوقه
و همچنین شمشیر جلیات فلسطینی را داد».
11شائول فوراً اخیملک کاهن ،پسر اخیتوب را با تمام خانوادٔه
پدرش که کاهنان نوب بودند به حضور خود خواست12 .شائول
گفت« :بشنو ،ای اخیملک پسر اخیتوب!»
او جواب داد« :بفرمایید �آقا ،من در خدمت شما هستم».
13شائول از او پرسید« :چرا تو و پسر َیسی علیه من همدست
شدید؟ تو به او �آذوقه و شمشیر دادی و از طرف او با خداوند
مش���ورت کردی .او اکنون علیه من برخاسته و منتظر فرصت
مناسب است تا مرا بکشد».
14اخیملک در ج���واب پادش���اه گف���ت« :در بین خادمانت
چه کسی مثل داوود وفادار و صادق است؟ بهعلاوه او داماد
پادشاه و همچنین فرماندٔه گارد محافظ و شخص محترمی در
خاندان سلطنتی است! 15این ،بار اول نیست که من دربارٔه او
با خداوند مشورت کردم! خدا نکند که من و خانوادهام خیال
بدی دربارٔه پادشاه داشته باشیم و پادشاه نباید ما را متّهم سازد.
من دربارٔه این موضوع هیچ چیزی نمیدانم»
16پادشاه گفت« :اخیملک ،تو و خاندان پدرت سزاوار مرگ
هس���تید�17 ».آنگاه به محافظینی که به دورش ایس���تاده بودند
گفت« :این کاهنان خداوند را بکشید ،زیرا با داوود همدست
هس���تند .اینها خبر داش���تند که داوود از نزد من فرار میکند،
ولی به من اطّلاع ندادند!» ا ّما محافظین نخواستند که دست
خود را به روی کاهنان خداوند بلند کنند18 .پس پادش���اه به
دو�آغ اَدومی گفت« :تو برو �آنها را بکش ».دو�آغ قبول کرد و
کاهنان خداوند را کشت .تعداد �آنها هشتاد و پنج نفر بود و
همه جامههای مخصوص کاهنان را دربرداشتند19 .بعد به نوب
که ش���هر کاهنان بود رفت و خانوادههای کاهنان را از مرد و
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زن گرفته تا اطفال و کودکان ش���یرخوار همه را کشت .حتّی
گاوان ،الاغان و گوسفندان �آنها را هم زنده نگذاشت.
20ا ّما یکی از پس���ران اخیملک پس���ر اخیتوب که ابیاتار نام
داشت از �آنجا گریخت و نزد داوود رفت21 .او به داوود گفت
که شائول ،کاهنان خداوند را کشت22 .داوود به ابیاتار گفت:
«همان روزی که دو�آغ اَدومی را در نوب دیدم ،دانستم که او
به ش���ائول خبر میدهد .پس من مسئول مرگ خاندان پدرت
هستم23 .تو در همین جا نزد من بمان و نترس .هرکسی که
قصد کشتن تو را داشته باشد ،قصد کشتن مرا هم دارد .بنابراین
بودن تو همراه من برایت خطری ندارد».

23

نجات شهر قعیله

یک روز به داوود خبر رس���ید که فلسطینیان به
شهر قعیله حمله کرده و خرمنهای �آنها را غارت
کردهان���د2 .داوود از خداون���د پرس���ید« :میخواهی بروم و به
فلسطینیان حمله کنم؟»
خداوند به داوود فرمود« :بلی ،برو و �آنها را شکست بده و
قعیله را �آزاد کن».
3ا ّما همراهان داوود گفتند« :ما در اینجا در یهودیه در ترس و
بیم به سر میبریم ،پس چطور میتوانیم به قعیله برویم و با لشکر
فلسطینیان بجنگیم؟» �4آنگاه داوود دوباره از خداوند سؤال کرد
و خداوند جواب داد« :برخیز و به قعیله برو .من به تو کمک
میکنم که فلسطینیان را شکست بدهی5 ».پس داوود و مردان
او به قعیله رفتند و با فلسطینیان جنگیدند و تلفات سنگین جانی
به �آنها رساندند و رمه و گلّٔه �آنها را تاراج کرده با خود �آوردند
و به این ترتیب داوود مردم قعیله را نجات داد.
6وقتیکه ابیاتار ،پسر اخیملک نزد داوود به قعیله فرار کرد،
جامٔه مخصوص کاهنان را با خود برد.
7کس���ی به ش���ائول خبر داد که داوود به قعیله �آمده است.
شائول گفت« :خداوند او را به دست من داده است ،زیرا با
�آمدن به داخل چهار دیوار این شهر ،خودش را به دام انداخته
است8 ».پس شائول همٔه سپاهیان خود را جمع کرد تا به قعلیه
لشکرکشی کنند و داوود و همراهان او را دستگیر نمایند.
9هنگامیکه داوود ش���نید که ش���ائول میخواهد به او حمله
کند ،به ابیاتار کاهن گفت« :جامٔه مخصوص کاهنان را نزد
من بیاور�10 ».آنگاه داوود دعا کرده گفت« :ای خداوند خدای
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اسرائیل ،بندهات شنیدهام که شائول خیال دارد به قعیله حمله
کند و بهخاطر من شهر را خراب کند�11 .آیا مردم قعیله مرا به
دست او تس���لیم میکنند؟ �آیا همانطور که شنیدهام شائول به
اینجا می�آید؟ ای خداوند خدای اسرائیل ،تمنّا میکنم که به
من جواب بده».
خداوند فرمود« :بلی ،شائول به اینجا می�آید».
12داوود پرس���ید�« :آیا مردم قعیله مرا و همراهانم را به دست
شائول تسلیم میکنند؟»
خداوند جواب داد« :بلی ،تسلیم میکنند».
�13آنگاه داوود با مردان خود که تعدادشان در حدود ششصد
نفر بود از قعیله حرکت کردند و شهر به شهر میگشتند .چون
شائول �آگاه ش���د که داوود فرار کرده اس���ت از رفتن به قعیله
دست کشید.
داوود در نواحی کوهستانی

14هنگامیکه داوود در بیابان در کوهستانهای زیف به سر
میبرد ،شائول همه روزه در تعقیب او بود ،ولی خدا نمیخواست
که داوود به دست شائول بیفتد.
15داوود در جنگل حارث بود که شنید شائول برای کشتن
او �آمده بود16 .در همان وقتیک���ه داوود در بیابان زیف بود،
یوناتان ،پسر شائول برای دیدن او به �آنجا رفت و او را تشویق
کرد که به حمایت خداوند اطمینان داشته باشد17 .او گفت:
«نترس! زیرا پدرم ،ش���ائول هرگز به تو صدمهای نخواهد زد.
تو به مقام س���لطنت در اسرائیل میرسی و من شخص دوم در
دربار تو خواهم شد و پدرم هم این را میداند18 ».پس هردوی
ایشان ،پیمان دوستی خود را تازه کردند .داوود در جنگل ماند
و یوناتان به خانٔه خود برگشت.
19بعضی از اهال���ی زیف نزد ش���ائول در جبعه رفتند و به او
گفتن���د« :داوود در نواحی جنوب یهودی���ه در غارهای حارث
در کوههای حخیله به سر میبرد20 .ای پادشاه ،میدانیم که
شما چقدر مشتاق دستگیری او هستید؛ پس هر زمان که مایل
هستید با ما بیایید و ما وظیفٔه خود میدانیم که او را به دست
شما تسلیم کنیم».
21شائول گفت« :خداوند به شما برکت بدهد که اینقدر با
من مهربان هستید22 .بروید بیشتر تحقیق کنید تا مطمئن شوید
و پناهگاه دقیق او را معلوم کنید و بپرسید که چه کسی او را
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دیده است؛ زیرا شنیدهام که او خیلی حیلهگر است23 .وقتی
مخفیگاه او را پیدا کردی���د به من اطّلاع دهید بعد من همراه
ش���ما می�آیم و اگر در این سرزمین باشد ،حتّی اگر لازم باشد
تمام سرزمین یهودیه را جستجو کنم ،او را پیدا میکنم».
�24آنگاه همه برخاستند و قبل از شائول به زیف برگشتند .در
این وقت داوود و همراهان او در بیابان معون واقع در عربه در
جنوب صحرا بودند25 .شائول و مردان او به تعقیب او رفتند.
وقتی داوود از �آمدن شائول به زیف �آگاه شد ،او و همراهانش
به طرف صخرههای کوههای معون رفتند و در �آنجا ماندند.
وقتی شائول این را شنید به تعقیب او رفت26 .اکنون شائول در
یک طرف کوه بود و داوود در طرف دیگر .هرقدر که داوود
و همراهانش عجله میکردند که از شائول دورتر شوند ،شائول
و مردانش برای دستگیری �آنها ،نزدیکتر میشدند27 .در همین
وقت قاصدی �آمد و به شائول گفت« :فوراً بازگردید زیرا که
فلسطینیان به کشور حمله کردهاند28 ».پس شائول از تعقیب
داوود دست برداشت و برای جنگ با فلسطینیان رفت .به همین
دلیل �آنجا را «کوه جدایی» نامیدند29 .داوود از �آنجا رفت و در
غارهای عینجدی ساکن گردید.

24

داوود از کشتن شائول صرفنظر میکند

وقتی شائول از جنگ با فلسطینیان بازگشت ،به
او خبر دادند که داوود به بیابان عین جدّی رفته
است2 .پس شائول با یک س���پاه مخصوص سه هزار نفری از
بهترین سربازان اسرائیل ،برای یافتن داوود و همراهانش در بین
صخرههای ُبزهای کوهی به جس���تجو پرداخت3 .در س���ر راه
خود طویلهای را دیدند که نزدیک به غاری بود .و شائول برای
قضای حاجت به �آن غار رفت .اتّفاقاً داوود و مردان او هم در
درون همان غار پنهان شده بودند4 .همراهان داوود به او گفتند:
«امروز همان روزی است که خداوند فرمود :من دشمنت را به
دستت میسپارم و هرچه دلت بخواهد با او بکن!» �آنگاه داوود
برخاست و �آهسته رفت و گوشٔه ردای شائول را برید5 .ا ّما بعداً
وجدانش او را ناراحت کرد که چرا گوشٔه ردای شائول را بریده.
6او به همراه خود گفت« :من نباید این کار را میکردم ،زیرا
گناه بزرگی را مرتکب شدم که به پادشاه برگزیدٔه خداوند چنین
بیاحترامی کردم7 ».سخنان داوود به همراهانش اخطاریهای بود
که اجازه ندارند به شائول ضرری برسانند.
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بعد ش���ائول از غار خارج ش���د و به راه خود رفت8 .داوود
هم برخاست و از غار بیرون رفت واز پشت سر شائول را صدا
کرد« :ای پادش���اه!» وقتی ش���ائول به عقب نگاه کرد ،داوود
َخم شد و تعظیم کرد 9و به شائول گفت« :چرا به حرف مردم
که میگویند من میخواهم به تو ضرر برسانم گوش میدهی؟
10امروز به چشم خود دیدی که حقیقت ندارد ،زیرا خداوند
در �آن غار تو را به دست من داد و حتّی بعضی از همراهانم مرا
تشویق کردند که تو را بکشم ،ا ّما من بر تو رحم کردم و گفتم
که هرگز دست خود را بر �آقای خود بلند نمیکنم ،زیرا که او
پادشاه برگزیدٔه خداوند است11 .ببین ،این یک تکه از ردای
توست که من �آن را بریدم ،ولی تو را نکشتم .پس باید بدانی
و یقین کنی که من قصد ندارم به تو هیچ �آسیبی برسانم .من
هیچ گناهی نکردهام ،ا ّما تو برای کشتن من در همهجا به دنبال
من هستی12 .خداوند بین من و تو داور باشد .خداوند انتقام
مرا از تو بگیرد .من با تو کاری ندارم13 .این َمثَل قدیمی که
میگویند' :کار بد از مردم بد سرمیزند '.با وجود بدیهایی که
تو در ح ّق من کردهای ،م���ن قصد ندارم که به تو بدی کنم.
14پادشاه اسرائیل میخواهد چه کسی را بکشد و در تعقیب چه
کسی است؟ یک سگ مرده و یا یک پشٔه ناچیز؟ 15خداوند
خودش در بین ما داوری کند و معلوم کند که اش���تباه از چه
کسی است و مرا حفظ کند و از دست تو نجات دهد».
16وقتی داوود سخنان خود را تمام کرد ،شائول گفت« :داوود
فرزندم این تو هستی؟» �آنگاه شائول با صدای بلند گریه کرد 17و
به داوود گفت« :تو ح ّق داری و من اشتباه کردم .با اینکه من در
مورد تو اینهمه بدی کردم ،تو به من خوبی کردی18 .بلی ،امروز
به من ثابت شد که تو چه احسان بزرگی در ح ّق من کردی .زیرا
خداوند مرا به دست تو سپرد ،ولی تو مرا نکشتی19 .چه کسی
است که به دست دشمنش بیفتد و هیچ �آسیبی به او نرساند و او
را رها کند؟ خداوند بهخاطر این احسانی که امروز در ح ّق من
کردی به تو پاداش بدهد20 .اکنون اطمینان دارم که تو به پادشاهی
میرسی و سلطنت اسرائیل را استوار خواهی نمود21 .پس به نام
خداوند قسم ُبخور که بعد از من ،خانوادهام را از بین نبری و نام
مرا در خانوادٔه پدرم محو نکنی22 ».داوود قسم خورد.
بعد ش���ائول به خانٔه خود رفت و داوود و همراهانش به غار
برگشتند.
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درگذشت سموئیل

بعد از مدّتی سموئیل درگذشت و تمام قوم اسرائیل
برای مراسم عزاداری جمع شدند .سپس او را در
�آرامگاه خانوادگیاش در رامه به خاک سپردند.
داوود و ابیجایل

سپس داوود به صحرای فاران رفت2 .در �آنجا شخص ثروتمندی
از خاندان کالیب در معون زندگی میکرد که دارای املاکی
در کرمل بود .او سه هزار گوسفند و یکهزار ُبز داشت .او در
وقت پشمچینی در کرمل بود3 .نام او نابال بود و زنش ابیجایل
نام داشت که زنی زیبا و دانا بود ،ولی نابال مردی سنگدل و
بد اخلاق بود.
نابال در کرمل مشغول پش���مچینی گوس���فندانش بود4 .در
بیابان به داوود خبر دادند که نابال پش���م گوس���فندان خود را
میچیند5 .پس داوود ده نفر از جوانان همراه خود را به کرمل
نزد او فرستاد 6و گفت« :س���لام مرا به او برسانید و بگویید:
خداوند تو و خانوادهات را سلامت بدارد و اموالت را برکت
دهد7 .شنیدم که در �آنجا برای پشم چینی �آمدهای .زمانی که
چوپانهایت در اینجا بودند ما به �آنها �آزاری نرساندیم و تا وقتیکه
در کرمل بودند هیچ چیزشان ُگم نشد8 .از خادمانت بپرس و
�آنها به تو خواهند گفت .اینک تقاضا دارم به فرستادگان من
احسان کنی ،زیرا امروز روز عید است .پس هر چیزی میتوانی
به غلامانت و دوست عزیزت داوود بده».
9فرس���تادگان داوود رفتند و پیام او را به نابال رسانده منتظر
جواب ماندند10 .نابال پرسید« :داوود کیست؟ پسر َیسی چه
کاره اس���ت؟ اکنون خیلی از غلامان از ن���زد اربابان خود فرار
میکنند�11 .آیا میخواهید که من نان و �آبی را که برای پشمچینان
خود ته ّیه کردهام و حیوانی را که برای خوراک �آنها سربریدهام
به شماها که معلوم نیست از کجا �آمدهاید ،بدهم؟»
12قاصدان داوود برگش���تند و به او خبر دادند که نابال چه
گفت�13 .آنگاه داوود به همراهان خود گفت« :همگی شمشیر
خود را به کمر ببندید ».همه شمشیرهای خود را برداشتند و
چهارصد نفرش���ان به دنبال داوود رفتند ،ا ّما دویست نفرشان
نزد اسبابها در همانجا ماندند.
14یکی از خدمتکاران نابال به ابیجایل گفت« :داوود چند
نفر را از بیابان فرستاد که سلام او را به �آقای ما بگوید ا ّما او
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�آنها را تحقیر ک���رد15 .درحالیکه �آنها با ما خوب بودند و تا
وقتیکه در صحرا با �آنها بودیم هیچ �آزاری به ما نرسید و چیزی
از ما ُگم نشد16 .روز و شب مثل دیواری از ما و گوسفندان
ما محافظت میکردن���د17 .حالا بهتر اس���ت که هرچه زودتر
فکری بکنی ،چون ممکن است بلایی بر سر ارباب و خاندان
او بیاید� .آقای ما به حدّی بدسرش���ت است که کسی جر�أت
نمیکند با او کلمهای حرف بزند».
�18آنگاه ابیجایل فوراً برخاسته دویست نان ،دو مشک شراب،
پنج گوس���فند بریان ش���ده ،پنج پیمانه غلّٔه بریان ،صد دسته
قرص نان کشمشی و دویست قرص نان انجیر مه ّیا کرده روی
الاغها بار کرد 19و به خادمان خود گفت« :ش���ما قبل از من
بروید و من به دنبال ش���ما می�آیم ».او در این مورد به ش���وهر
خود چیزی نگفت.
20ابیجایل درحالیکه سوار الاغ بود و از ت ّپه پایین میرفت،
داوود را دید که با همراهان خود به ط���رف او می�آید و چند
لحظه بعد نزد �آنها رسید21 .داوود با خود فکر میکرد که« :ما
بیهوده از مال و دارایی این شخص در بیابان نگهبانی کردیم.
وقت خود را تلف نمودیم و نگذاشتیم چیزی از اموال او ُگم
شود .ا ّما او در عوض خوبی ،پاداش ما را به بدی داد22 .حالا
قسم خوردهام که لعنت خدا بر من باد ،اگر تا صبح یک مرد
از مردان او را زنده بگذارم».
23وقتی چشم ابیجایل بر داوود افتاد ،فوراً از الاغ خود پایین
�آمد روی به خاک افت���اد و تعظیم کرد24 .س���پس به پاهایش
افتاد و گفت« :تمام گن���اه و تقصیر را من به گردن میگیرم.
ا ّما خواهش میکنم به س���خنان کنیزتان گوش بدهید25 .شما
نباید از نابال که یک ش���خص احمقی است ،دلخور باشید.
او همانطور که از اس���مش پیداست� ،آدم احمقی است .باور
کنید که من فرس���تادگان ش���ما را ندیدم�26 .آقای من ،اینک
خداوند ش���ما را از ریختن خون و گرفتن انتقام از دشمنانتان
باز داشته اس���ت ،به حیات خداوند قسم که همٔه دشمنانتان
مانند نابال ملعون خواهند شد27 .من این هدایا را برای شما و
همراهانتان �آوردهام 28و �آرزومندم که اگر �آمدن کنیزتان به اینجا
گستاخی باش���د ،او را ببخشید .و من ایمان دارم که خداوند
شما و خاندان شما را به سلطنت خواهد رسانید ،چون شما
برای خداوند جنگ میکنید و تا زمانی که زنده هستید هیچ
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بدی بر شما واقع نخواهد ش���د29 .اگر کسی درپی �آزار شما
باشد و قصد کشتن ش���ما را داشته باشد ،خداوند شما را در
پناه خود �آنچنان حفظ میکند که کسی از گنج خود مراقبت
مینماید .ا ّما جان دشمنانتان را مانند سنگ فلاخن از بدنشان
دور میاندازد30 .وقتیکه خداوند همٔه چیزهای خوبی را که
وعده کرده اس���ت در حق شما انجام داد و ش���ما را به مقام
پادشاهی اسرائیل رساند�31 ،آنگاه بهخاطر گرفتن انتقام از دشمنان
و ریختن خون �آنها پش���یمان و نا�آرام نباشید .پس بعد از �آنکه
خداوند احسان خود را در حق شما بجا �آورد ،این کنیزتان را
بهیاد بیاورید».
32داوود گفت« :خداوند خدای اسرائیل متبارک باد که تو
را امروز نزد من فرستاد�33 .آفرین بر تو که با چنین حکمتی،
مرا از ریختن خون و گرفتن انتقام باز داشتی! 34وگرنه به نام
خداوند خدای اسرائیل که مرا نگذاشت به تو صدمهای برسانم،
قسم که اگر تو نزد من نمی�آمدی ،تا صبح یک نفر از مردان
نابال را هم زنده نمیگذاشتم35 ».بعد داوود چیزهایی را که
ابیجایل �آورده ب���ود گرفت و به او گفت« :ب���ه خانهات برو و
نگران نباش� ،آنچه را که خواستی بجا خواهم �آورد».
36وقتی ابیجایل نزد نابال برگشت ،دید که او جشن شاهانهای
در خانه برپا کرده و سرخوش و مست بود .ابیجایل تا صبح به
او چیزی نگفت37 .وقتی صبح شد و مستی شراب از سرش
پرید ،زنش ماجرا را به او گفت .پس او ناگهان منقلب شد و
بیحرکت افتاد38 .پس از ده روز خداوند جان او را گرفت.
39وقتی داوود از م���رگ نابال �آگاه ش���د گف���ت« :خداوند
متبارک باد که انتقام توهینی را که او به من کرد از او گرفت
و نگذاشت که خطایی از من سرزند .خداوند سزای عمل بد
او را به او داد».
بعد داوود برای ابیجایل پیغام فرستاد و پیشنهاد کرد که همسر او
بشود40 .فرستادگان داوود نزد ابیجایل به کرمل رفتند و به او گفتند:
«داوود ما را فرستاد که تو را نزد او ببریم تا همسر او بشوی».
41ابیجایل برخاست روی به خاک افتاد و گفت« :کنیزتان
خدمتکاری اس���ت که �آماده است ،پای خادمان �آقای خود را
بشوید42 ».بعد فوراً برخاست و بر الاغ خود سوار شد و پنج
ندیمٔه خود را همراه گرفته ،به دنبال فرس���تادگان داوود به راه
افتاد و به این ترتیب همسر داوود شد.
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43داوود با اخینوعم یزرعیلی هم ازدواج کرد و هر دو همسر
او شدند44 .و شائول دختر خود میکال را که همسر داوود بود
به فلطی پسر لایش که از ساکنان جلیم بود ،داد.
داوود دوباره از کشتن شائول صرفنظر میکند

26

چند نفر از اهالی زیف نزد شائول به جبعه �آمده
گفتند« :داوود در ت ّپٔه حخیله که روبهروی بیابان
است خود را پنهان کرده است2 ».پس شائول با سه هزار نفر
از بهترین سربازان خود در تعقیب داوود به زیف رفت3 .شائول
در ت ّپٔه حخیله که در س���ر راه و در ش���رق بیابان بود اردو زد.
داوود هن���وز در بیابان بود و وقتیکه فهمید ش���ائول به تعقیب
او می�آید4 ،جاسوسانی را فرستاد تا از �آمدن شائول به او خبر
بدهند5 .بعد داوود به اردوگاه شائول رفت و جاییرا که شائول
با ابنیر پسر نیر ،فرمانده سپاه خوابیده بود ،پیدا کرد و دید که
شائول در درون اردو درحالیکه محافظین به دور او حلقه زده
بودند ،خوابیده بود.
6بعد داوود �آمد و به اخیملک ِحتّی و ابیشای پسر صرویه،
برادر یو�آب گفت�« :آیا کسی حاضر است که با من به اردوی
شائول بیاید؟»
ابیشای جواب داد« :من می�آیم».
7پس داوود و ابیشای هنگام شب به اردوی شائول رفتند و
دیدند که ش���ائول در خواب بود ،نیزهاش در بالای س���رش بر
زمین فرورفته اس���ت .ابنیر و محافظین دور او خوابیده بودند.
8ابیش���ای به داوود گفت« :خداوند امروز دش���من شما را به
دست ش���ما داد .حالا اجازه بفرما که او را با نیزٔه خودش به
زمین بکوبم .فقط یک ضربه کافی اس���ت که او را بکشم و
ضربٔه دوم لازم نیست».
9داوود گفت« :نه ،او را نکش .زیرا خداوند کس���ی را که
دس���ت خود را بر برگزیدٔه خدا دراز کند ،مجازات میکند.
10به خداوند زنده سوگند ،که روزی خود خداوند او را هلاک
خواهد کرد ،یا روز مرگش فرا میرس���د و یا در جنگ کشته
خواهد شد11 .خدا نکند که من ،کسی را که خداوند پادشاه
ساخته است ،بکشم! ولی یک کار میکنم .نیزهای که بالای
س���رش اس���ت و کوزٔه �آبش را برمیداریم و از اینجا میرویم!»
12پس داوود نیزه و کوزٔه �آب شائول را از بالای سرش برداشته
به راه خود رفت .کس���ی ایشان را ندید و متو ّجه �آنها نگردید
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و حتّی کسی هم بیدار نشد ،چون خداوند خواب سنگینی بر
همه �آورده بود.
13بعد داوود به �آن طرف دیگر رفت و در بالای ت ّپه در فاصلٔه
دور و مطمئنی ایستاد�14 .آنگاه با صدای بلند رو به سپاه و ابنیر
کرده گفت« :ابنیر جواب بده!»
او جواب داد« :تو کیستی که با صدای خود پادشاه را بیدار
میکنی؟»
15داوود به ابنیر گفت« :تو چه مردی هستی؟ مقامی که تو
داری هیچکس دیگر در تمام اسرائیل ندارد .پس چرا از �آقای
خود ،پادشاه به درستی نگهبانی نمیکنی؟ هم اکنون کسی وارد
اردو شد تا او را بکشد و تو باخبر نشدی16 .به خداوند قسم،
تو بهخاطر اینکه از �آقای خود که پادشاه برگزیدٔه خداوند است
به خوبی حفاظت نکردی ،باید کشته شوی� .آیا میدانی که نیزه
و کوزٔه �آب پادشاه که بالای سرش بودند ،کجا هستند؟»
17شائول صدای داوود را شناخت و پرسید« :پسرم داوود،
این صدای توست؟»
داوود جواب داد« :بلی ،س���رورم! این صدای من اس���ت.
18من چه کردهام؟ گناه این خادم تو چیس���ت که همیشه در
تعقیبش هس���تی؟ 19از پادشاه درخواست میکنم به عرض این
بنده گوش بدهد .اگر خداوند تو را برضد من برانگیخته است،
من قربانی میدهم تا بخشیده شوم و اگر دسیسٔه مردم باشد،
لعنت خداوند بر ایشان باد! �آنها مرا از سرزمین خداوند بیرون
کردهاند تا در سرزمینی بیگانه ُبتها را پرستش نمایم20 .نگذار
خون من در سرزمین بیگانگان و دور از حضور خداوند به زمین
بریزد .چرا پادشاه اس���رائیل با این بزرگی مانند کسیکه برای
شکار یک کبک به کوهها میرود ،به تعقیب من که مانند یک
پشٔه ناچیز هستم ،باشد؟»
21شائول گفت« :من اشتباه کردم ،بازگرد پسرم ،من دیگر
�آزاری به تو نمیرسانم ،زیرا تو امروز مرا از مرگ نجات دادی.
رفتار من احمقانه بود و میدانم که خطای بزرگی از من س���ر
زد».
22داوود گفت« :نیزهات نزد من است .یکی از محافظینت
را بفرس���ت که �آن را برایت بیاورد23 .خداوند هرکسی را از
روی رفت���ار نیک و وفاداری او پ���اداش میدهد .خداوند تو را
امروز به دس���ت من داد ،ا ّما چون تو پادشاه برگزیدٔه خداوند
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هستی ،من صدمهای به تو نرساندم24 .پس همانطور که من
امروز زندگی تو را رهاندم ،دعا میکنم که خداوند هم مرا از
اینهمه مصیبت نجات دهد».
25شائول به داوود گفت« :پسرم ،خدا تو را برکت دهد .تو
در �آنچه که انجام دهی موفّق خواهی شد».
�آن���گاه داوود به راه خود رفت و ش���ائول هم ب���ه خانٔه خود
برگشت.

27

داوود در بین فلسطینیها

داوود در دل خود گفت« :من بالاخره یک روز
به دست شائول کشته میشوم .پس بهتر است
که به کشور فلس���طینیان فرار کنم تا شائول از تعقیب من در
اسرائیل دست بردارد و من از دستش �آرام شوم2 ».پس داوود
با ششصد نفر از همراهان خود نزد اخیش پسر معوك ،پادشاه
جت رفت3 .همراهانش هر ک���دام با فامیل خود و داوود هم
با دو زن خود ،یعنی اخینوعم یزرعیلی و ابیجایل کرملی ،زن
نابال در �آنجا ساکن شدند4 .خبر فرار داوود به جت ،به گوش
شائول رسید .پس از تعقیب داوود دست کشید.
5داوود به اخیش گفت« :اگر به من لطف کنی میخواهم به
جای پایتخت در یکی از شهرهای اطراف زندگی کنم6 ».اخیش
موافقت کرد و شهر صقلغ را که تا به امروز هم به پادشاهان
یهودا متعلّق است ،به او داد7 .به این ترتیب داوود برای مدّت
یک سال و چهار ماه در بین فلسطینیان زندگی کرد.
8داوود و همراهانش به جش���وریان ،جزری���ان و عمالقه که
از روزگاران قدیم در امتداد ش���ور و مصر زندگی مینمودند،
حمله میکردن���د9 .و به هر جایی ک���ه حمله میکردند ،تمام
زنان و مردان �آنجا را میکشتند و گوسفند ،گاو ،الاغ ،شتر و
حتّی لباس �آنها را هم گرفته نزد اخیش برمیگشتند10 .اخیش
میپرسید« :امروز به کجا حمله کردید؟» داوود جواب میداد:
«به جنوب یهودا» یا «به مردم یرحمئیل» یا «به قینیان11 ».داوود
در حملهه���ای خود زن یا مردی را زنده نمیگذاش���ت ،مبادا
به جت بیاین���د و گزارش کارهای او را بدهند .داوود در تمام
مدّتی که در کشور فلس���طینیان زندگی میکرد ،کارش همین
بود12 .اخیش حرف داوود را باور مینمود و فکر میکرد که
قوم اس���رائیل بکلّی از او متن ّفر هستند و حالا برای همیشه نزد
او میماند و او را خدمت میکند.
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در �آن هنگام فلسطینیها سپاه خود را جمع کردند
تا با اسرائیل بجنگند .اخیش به داوود گفت« :البتّه
میدانی که تو و مردانت باید در این جنگ با ما باشید».
2داوود گفت« :بس���یار خوب ،من خادم شما هستم و شما
خواهید دید که من چه خواهم کرد».
اخیش گفت« :بسیار خوب ،من هم تو را محافظ همیشگی
خود میسازم».
شائول و زنی که ارواح را احضار میکرد

3در این زمان سموئیل مرده بود و تمام قوم اسرائیل برای او
ماتم گرفته و او را در ش���هر خودش ،در رامه به خاک سپرده
بودند .شائول پادشاه ،همٔه فالبینها و احضارکنندگان ارواح
را از کشور اسرائیل بیرون کرده بود.
4فلسطینیها �آمدند و در شونیم اردو زدند و شائول هم با سپاه
خود در جلبوع اردو زدند5 .وقتی شائول سپاه عظیم فلسطینیها
را دید ،ترس���ید6 .او از خداوند س���ؤال کرد که چه کند .ا ّما
خداوند جوابش را نداد ،نه در خ���واب به او جواب داد و نه
به وسیلٔه قرعه و نه توسط انبیا�7 .آنگاه شائول به خادمان خود
گفت« :بروید زنی را که با ارواح سر و کار داشته باشد پیدا
کنید ،تا نزد او بروم و بپرسم که چه باید بکنم».
�آنها گفتند« :زنی در عین دور هست».
8شائول ش���کل خود را تغییر داده ،لباس عادی پوشید و در
هنگام ش���ب با دو نفر از افراد خود به خان�ه�ٔ �آن زن رفت .از
او خواهش کرده گفت« :روح ش���خصی را که به تو میگویم
احضار کن و از او بپرس که من باید چه کار کنم؟»
9زن به او گفت« :تو خوب میدانی که شائول تمام فالگیران
و جادوگران را از اس���رائیل بیرون کرده .چرا تو میخواهی مرا
به دام بیندازی و به کشتن بدهی؟»
10ش���ائول گفت« :به نام خداوند قس���م میخورم که از این
بابت هیچ ضرری به تو نخواهد رسید».
11زن پرسید« :چه کسی را میخواهی که برایت بیاورم؟»
او جواب داد« :سموئیل را».
12وقتی �آن زن سموئیل را دید با �آواز بلند فریاد زد و به شائول
گفت« :برای چه مرا فریب دادی؟ تو شائول هستی».
13پادشاه به او گفت« :نترس .چه میبینی؟»
زن گفت« :یک روح را میبینم که از زمین بیرون می�آید».
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14شائول پرسید« :چه شکلی دارد؟»
زن جواب داد« :پیرمردی را میبینم که ردایی بر تن دارد».
�آنگاه شائول دانست که او سموئیل است .پس رو به زمین
خم شد و تعظیم کرد.
15سموئیل به ش���ائول گفت« :چرا �آسایش مرا برهم زدی و
مرا به اینجا �آوردی؟»
شائول گفت« :مشکل بزرگی دارم ،زیرا فلسطینیها به جنگ
من �آمدهاند .خداوند مرا ترک کرده است و دیگر به سؤالهای
من جواب نمیدهد .نه توسط انبیا و نه در خواب .بنابراین تو
را خواستم تا به من بگویی که چه کار کنم».
16سموئیل گفت« :وقتی خداوند تو را ترک کرده و دشمن
تو شده است ،چرا از من سؤال میکنی؟ 17خداوند همانطور
که قبلا ً به من گفته بود ،عمل کرد .او پادشاهی را از تو گرفته
و به همس���ایهات ،داوود داده است18 .چون تو اوامر خداوند
را اطاعت نکردی و عمالیقیها و �آنچه را که داش���تند از بین
نبردی ،پس خداوند این بلا را بر سر تو �آورد19 .علاوه بر این
تو و لشکر اس���رائیل به دست فلسطینیها س���پرده میشوید و
تو و پس���رانت فردا نزد من خواهید �آمد و لشکر اسرائیل بکلّی
مغلوب میشود».
20شائول با شنیدن سخنان سموئیل ناگهان به روی زمین افتاد،
زیرا بشدّت ترسید .چون تمام شب و روز چیزی نخورده بود،
بسیار ضعیف ش���ده بود21 .وقتی �آن زن وضع پریشان شائول
را دید به او گفت« :من جان خود را با انجام دادن دستورات
شما به خطر انداختم22 .اکنون خواهش میکنم که شما هم
خواهش مرا بپذیرید و چی���زی ُبخورید تا کمی ق ّوت بگیرید و
بتوانید بازگردی».
23ا ّما شائول از خوردن خودداری کرده گفت« :من چیزی
نمیخورم ».همراهانش نیز به او اصرار نمودند .پس شائول از
زمین برخاست و روی تخت نشست�24 .آن زن فوراً گوسالٔه
چاقی را که در خانه داشت ،سر برید� .آرد را خمیر کرده نان
فطیر پخت25 .سپس غذا را نزد شائول و خادمانش گذاشت.
�آنها خوردند و برخاسته ،شبانه به راه افتادند.

29

فلسطینیها داوود را رد میکنند

س���پاه فلس���طینیها در افیق جمع شدند و لشکر
اسرائیل نیز در کنار دشت یزرعیل اردو زد2 .وقتی
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فرماندهان لشکر فلس���طینیها گروههای صد نفره و هزار نفره
را به حرکت در �آوردند ،داوود و همراهان هم به دنبال اخیش
پادشاه میرفتند.
3فرماندههای فلس���طینیها پرسیدند« :این عبرانیان اینجا چه
میکنند؟» اخیش در جواب گفت« :او داوود خادم ش���ائول،
پادشاه اسرائیل اس���ت .او مدّت زیادی است که با من به سر
میبرد .در این مدّت هیچ اشتباهی از او ندیدهام».
4ا ّما فرماندهان فلسطینی خشمگین شدند و گفتند« :او را به
شهری که به او دادهای بفرست .او نباید با ما به جنگ برود،
مبادا علیه ما بجنگد .زیرا کشته شدن ما به دست او فرصت
خوبی به او میدهد که اعتماد �آقای خود را به دست �آورده با
او �آشتی کند�5 .آیا این شخص همان داوود نیست که زنهای
اسرائیلی در رقصهای خود برایش میخواندند :شائول هزاران
نفر را کشته و داوود دهها هزار نفر را؟»
6پس اخیش داوود را به حضور خود خواند و گفت« :من به
خداوند زنده قسم میخورم که تو شخص درستکاری هستی و از
روزی که نزد من �آمدی ،هیچ بدی از تو ندیدهام .من میخواهم
تو با ما به جنگ بروی ،ا ّما فرماندهان سپاه نمیخواهند7 .پس
به سلامتی بازگرد و کاری نکن که �آنها را ناراضی کنی».
8داوود به اخیش گفت« :من چه کردهام؟ در این مدّتی که
در خدمت تو بودهام �آیا هیچ خطایی در من دیدهای که مرا از
جنگ کردن با دشمنان �آقایم باز دارد؟»
9اخیش جواب داد« :من میدانم .تو در نظر من مثل فرشتٔه
خدا نیکو هستی ،ولی فرماندهان دیگر میترسند و نمیخواهند
که با �آنها به جنگ ب���روی10 .پس از تو خواهش میکنم تو و
همٔه کسانیکه از نزد شائول پادشاه اسرائیل نزد من �آمدید ،فردا
صبح زود همین که هوا روشن شد ،اینجا را ترک کنید».
11پس داوود و همراهان او صبح زود برخاستند و به فلسطین
برگشتند .سپاهیان فلس���طین نیز به راه خود به طرف یزرعیل
ادامه دادند.

30

جنگ با عمالیقیها

روز سوم داوود و همراهانش به صقلغ �آمدند و دیدند
که عمالقه به جنوب حمله کرده ،شهر صقلغ را
�آتش زدهاند 2و زنها و کودکان را اسیر کرده با خود بردهاند،
ا ّما کسی را نکش���تهاند3 .داوود و همراهانش وقتی �آن صحنه
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را دیدند و پیبردند که شهر به خاکستر تبدیل شده و زنان و
پسران و دخترانشان را به اسارت بردهاند�4 ،آنقدر گریه کردند
که دیگر توان گریه کردن نداش���تند5 .دو زن داوود ،اخینوعم
یزرعیلی و ابیجایل زن نابال کرملی هم جزو اسیران بودند.
6داوود با مشکل بزرگی روبهرو شده بود ،زیرا مردها بهخاطر
از دست دادن زن و فرزندانشان بشدّت ناراحت شده بودند و
میخواستند داوود را سنگسار کنند .ا ّما خداوند خدای داوود،
او را تقویت نمود7 .داوود به ابیاتار کاهن ،پسر اخیملک گفت:
«جامٔه مخصوص کاهنان را برای من بیاور!» و ابیاتار �آن را برایش
�آورد�8 .آنگاه داوود از خداوند پرسید�« :آیا به تعقیب �آنها بروم؟
�آیا میتوانم به �آنها برسم؟»
خداوند جواب داد« :بلی ،برو و �آنها را تعقیب کن .مطمئناً
به �آنها خواهیرسید و اسیران را �آزاد خواهی کرد».
9پس داوود و شش���صد نفر همراهان او ب���ه راه افتادند تا به
وادی بسور رس���یدند10 .دویست نفرش���ان �آنقدر خسته شده
بودند که یارای پیش رفتن نداشتند .ا ّما داوود با چهارصد نفر
دیگر به راه خود ادامه دادند11 .مردان داوود در سر راه خود با
جوانی مص���ری در صحرا برخوردند و او را نزد داوود �آوردند.
�آن شخص ،سه شبانهروز چیزی نخورده بود ،پس نان و �آبی به
او دادند تا بخورد12 .همچنین یک تکه نان انجیر و دو خوشٔه
کش���مش به او دادند .وقتیکه او سیر شد و حالش بجا �آمد،
13داوود از او پرسید« :کیستی و از کجا �آمدهای؟»
او گفت« :من یک مصری و غلام یک عمالیقی هستم .سه
روز پیش مریض ش���دم و به همین خاطر اربابم مرا ترک کرد.
14ما به منطقٔه کریتیان که در جنوب یهوداست و جنوب کالیب
حمله کردیم و شهر صقلغ را �آتش زدیم».
15داوود به او گفت�« :آیا حاضری مرا نزد �آنها ببری؟»
او جواب داد« :اگر به نام خدا قسم بخوری که مرا نکشی
و به دست اربابم نسپاری ،من تو را نزد �آنها میبرم».
16وقتی او داوود را نزد عمالیقیان برد ،دید که �آنها بساط خود
را در همهجا پهن کرده میخوردند و مینوش���یدند و بهخاطر
�آنهمه غنیمتی که از کشور فلسطینیان و یهودا به دست �آورده
بودند ،جشن گرفته بودند17 .داوود و همراهانش ،در سپیده َدم
به �آنها حمله کردند و تا شام روز دیگر به کشتار �آنها پرداختند.
به غیراز چهارصد نفرش���ان که بر شترهای خود سوار شدند و
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فرار کردند ،کس دیگری نتوانست بگریزد18 .داوود همٔه افراد
و همٔه چیزهایی را که عمالیقیان به غنیمت گرفته بودند دوباره
به دست �آورد و دو زن خود را هم نجات داد19 .هیچ چیزی از
�آنها کم نشد ،نه خرد و نه بزرگ ،نه پسر و نه دختر ،همهچیز
را دوباره به دست �آوردند20 .داوود همچنین گلّهها و رمهها را
پس گرفت و مردم �آنها را پیشاپیش خود میراندند و میگفتند:
«اینها همه غنایم داوود است».
21وقتی داوود به وادی بس���ور برگشت به �آن دویست نفری
که بهخاطر خستگی نتوانس���تند همراه او بروند گفت« :صلح
و س���لامتی بر ش���ما باد22 ».ا ّما بعضی از اش���خاص پست و
ش���رور که در بین همراهان داوود بودند گفتند« :چون اینها با
ما نیامدند ،پس از غنایمی هم که به دس���ت �آوردهایم ،چیزی
به �آنها نمیرسد .فقط زن و فرزندان خود را بگیرند و پی کار
خود بروند».
23ا ّما داوود گفت« :نه برادران ،این کار را نکنید! شکرگزار
باش���ید که خداوند ما را حفظ کرد و به م���ا کمک نمود که
دش���من خود را شکس���ت بدهیم24 .در این مورد من با شما
موافق نیس���تم .هرکس حق مساوی دارد .خواه به جنگ رفته
باشد ،خواه از اموال و اثاثیه مراقبت کرده باشد25 ».از همان
روز به بعد این قانون را در بین اس���رائیل مرسوم ساخت که تا
به امروز باقی است.
26وقتی داوود ب���ه صلقغ �آمد یک س���هم از غنیمت را برای
دوستان و رهبران یهودا با این پیغام فرستاد« :اینها هدیهای است
که از دشمنان خداوند به غنیمت گرفتهایم27 ».هدایایی هم به
شهرهایی فرستاد که او و همراهانش به �آنجا سفر کرده بودند،
یعنی بیتئیل ،راموت جنوب���ی ،یتیر28 ،عروعیر ،س���فموت،
اش���تموع29 ،راکال ،قینیانُ 30 ،حرما ،بورعاش���ان ،عتاق 31و
حبرون.

31

مرگ شائول و پسرانش

فلسطینیها باز به جنگ اسرائیل رفتند .اسرائیلیها
شکست خورده ،فرار کردند و عدّٔه زیادی از �آنها
در کوه جلبوع کش���ته شدند2 .س���پس فلسطینیها به تعقیب
شائول رفتند و پس���رانش ،یوناتان ،ابیناداب و ملکیشوع را به
قتل رساندند3 .و بعد به سراغ شائول رفتند و تیراندازان او را
محاصره نموده او را به سختی مجروح نمودند�4 .آنگاه شائول
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به جوانی که س���لاح او را حمل میکرد گفت« :شمش���یرت
خود را در�آور و مرا بکش تا این فلسطینیهای کافر مرا تحقیر
نکنند ».ا ّما مرد جوان بسیار ترس���یده بود و چنین نکرد .پس
شائول شمشیر کش���ید و خود را به روی �آن انداخت5 .چون
سلاحبردارش دید که شائول مرد ،او هم شمشیر خود را کشید
و بر �آن افتاد و او هم مرد6 .به این ترتیب شائول ،سه پسرش
و س���پاهیانش در �آن روز کشته ش���دند7 .اسرائیلیهایی که در
سمت دیگر دشت یزرعیل و طرف شرق رود اردن بودند ،وقتی
دیدند که سپاه اس���رائیل فرار کردهاند و شائول و پسرانش هم
کشته شدهاند ،شهرهای خود را ترک کرده ،گریختند� .آنگاه
فلسطینیان �آمدند و شهرهایشان را اشغال کردند.
8فردای �آن روز که فلسطینیها برای غارت اجساد کشتهشدگان
�آمدند ،جنازههای شائول و پسرانش را در کوه جلبوع یافتند.
9سر ش���ائول را بریدند ،اس���لحهاش را برداشتند و مژدٔه مرگ
ش���ائول را به بتخانهها و مردم خود در سراس���ر کش���ور پخش
کردند10 .اسلحٔه شائول را در پرستشگاه عشتاروت قرار دادند
و جسدش را بر دیوار شهر بیتشان �آویختند.
11چون مردم یابیش جلعاد ش���نیدند که فلس���طینیان در حق
ش���ائول چه کردهاند12 ،دلاوران خود را به بیتشان فرستادند
و ایشان شبانه خود را به بیتشان رساندند و اجساد شائول و
پسرانش را از دیوار پایین �آوردند و ایشان را سوزانیدند13 .بعد
استخوانهایشان را برداشته در زیر درخت بلوط در یابیش دفن
کردند و هفت روز روزه گرفتند.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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كتاب دوم سموئیل كه در واقع ادامٔه كتاب اول سموئیل است،
شرح استقرار پادشاهی حضرت داوود است .این پادشاهی ابتدا
در یهودا در قسمت جنوب (فصلهای  )4-1و سپس بر تمامی
قوم به اضافٔه اسرائیل در شمال بود( .فصلهای  )24-5در این
كتاب شرح داده میشود كه چگونه حضرت داوود پادشاهی
خود را استوار نمود و چگونه با دش���منان خویش چه در بین
قوم و چه قدرتهای بیگانه به نبرد پرداخت.
حضرت داوود به عنوان یک مردی با ایمان استوار و عمیق
نسبت به خدا مع ّرفی شده ،همچنین کسیکه به مردم خویش
وفادار و امین بود .و نیز نشان داده شده كه او گاهی بهخاطر
ارضای خواستههای خویش دچار وسوسه و گناه گردیده است.
ا ّما همینكه ناتان نبی او را از گناهش �آگاه میسازد ،با اعتراف
به گناه خود مجازات الهی را میپذیرد.
زندگی موفّق ّیت�آمی���ز حضرت داوود ،بنیاس���رائیل را تحت
ت�أثیر فراوان قرار داد .سپس �آنها پس از مدّتها ،در زمانی كه در
پریشانی به سر میبردند ،به امید پادشاهی دیگر از نسل داوود
بودند؛ کسی که مانند او باشد.
تقسیمبندی كتاب

سلطنت داوود بر یهودا 12:4-1:1
سلطنت داوود بر تمام قوم اسرائیل 25:24-1:5
الف -سالهای اولیه 19:10-1:5
ب -داوود و بتشبع 25:12-1:11
ج -مشكالت و سختیها 26:20-26:12
د -سالهای آخر 25:24-1:21
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1

آگاه شدن داوود از مرگ شائول

داوود بعد از وفات شائول و پیروزی بر عمالیقیان به صقلغ
بازگشت و دو روز در �آنجا توقّف کرد2 .روز سوم َمرد
جوانی از اردوی ش���ائول با لباس پاره و خاک به س���ر ریخته،
نزد داوود �آمد .روی به خاک نهاد و تعظیم کرد3 .داوود از او
پرسید« :از کجا �آمدهای؟»
او جواب داد« :من از اردوی اسرائیل فرار کردهام».
4داوود پرسید« :از جنگ چه خبر داری؟»
او گفت« :مردم ما از میدان جنگ گریختند .بسیاری از �آنها
زخمی و کشته شدند .شائول و پسرش ،یوناتان هم ُمردند».
5داوود پرس���ید« :از کج���ا میدان���ی ک���ه ش���ائول و یوناتان
مردهاند؟»
6او جواب داد« :من اتّفاقی از کوه جلبوع میگذش���تم ،در
�آنجا ش���ائول را دیدم که ب���ر نیزٔه خود تکی���ه داده و ا ّرابهها و
سواران دش���من به او نزدیک میش���دند7 .وقتی به پشت سر
نگاه کرد و م���را دید ،صدا کرد .من ج���واب دادم' :بلی ای
�آقا' 8او پرس���ید' :تو کیستی؟' جواب دادم' :من یک عمالیقی
هستم9 '.او به من گفت' :بیا اینجا و مرا بکش ،من به سختی
مجروح ش���دهام و در حال مرگ هس���تم10 '.پس رفتم و او را
کشتم ،چون میدانستم بهخاطر �آن زخم مهلکی که داشت،
امکان زنده ماندنش نبود .بعد تاج سر و بازوبندش را برداشته
به حضور سرور خود �آوردم».
�11آنگاه داوود و همراهانش جامٔه خود را پاره کردند و 12برای
ش���ائول و یوناتان ،برای اسرائیل و س���پاه خداوند ،گریستند و
عزاداری کرده ،تا شام روزه گرفتند زیرا بسیاری از �آنها در جنگ
کشته شده بودند.
13داوود از جوان پرسید« :اهل کجا هستی؟»
او جواب داد« :من پسر یک مهاجر عمالیقی هستم».
14داوود گف���ت�« :آی���ا نترس���یدی ک���ه پادش���اه برگزیدٔه
خداون���د را کش���تی؟» 15بعد داوود به یکی از مردان خود
گفت« :او را بکش� ».آن مرد با شمش���یر خود او را زد و
کش���ت16 .داوود گفت« :خونت به گردن خودت باشد،
زیرا با زبان خود اقرار کردی که پادش���اه برگزیدٔه خداوند
را کش���تی».
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سوگواری داوود برای شائول و یوناتان

17داوود این سوگنامه را برای شائول و پسرش ،یوناتان سرود.
18بعد دس���تور داد که �آن را به همٔه مردم یهودا تعلیم بدهند.
(این سوگنامه در کتاب یاشر ثبت شده است).
« 19ای اسرائیل ،رهبران تو بر فراز ت ّپهها نابود شدند.
بنگر که دلاوران چگونه سرنگون گشتند.
 20این خبر را در جت
و در جادههای اشقلون بازگو نکنید،
مبادا دختران فلسطینیها خوشحال شوند
و دختران بتپرستان شادی کنند.
« 21ای کوههای جلبوع ،شبنم و باران بر شما نبارد.
کشتزارهایتان همیشه بیحاصل شوند،
زیرا در �آنجا سپر قهرمانان دور انداخته شد،
و سپر شائول دیگر با روغن جلا داده نمیشود.
 22شائول و یوناتان،
نیرومندترین دشمنان خود را کشتند.
از جنگ دست خالی برنگشتند.
« 23چقدر دوست داشتنی و خوشرو بودند!
در زندگی و در مرگ با هم یکجا بودند.
تندروتر از عقابها و نیرومندتر از شیرها بودند.
« 24اینک ای دوشیزگان اسرائیل ،برای شائول گریه کنید
برای او که به شما جامههای قرمز گرانبها میپوشاند
و با جواهر و زر شما را می�آراست.
« 25این قهرمانان توانا،
چگونه در جریان جنگ کشته شدند.
یوناتان بر فراز ت ّپهها جان داد.
« 26یوناتان ای برادرم ،دل من برای تو پر از اندوه است.
تو برای من چقدر گرامی و دوست داشتنی بودی.
عشق تو به من ژرفتر از عشق زنان بود.
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« 27قهرمانان افتادهاند
و سلاحهای �آنها از بین رفته است».

2

داوود ،پادشاه برگزیدۀ یهودا

داوود از خداوند سؤال کرد�« :آیا به یکی از شهرهای
یهودا بروم؟»
خداوند جواب داد« :بلی ،برو».
داوود پرسید« :به کدام شهر بروم؟»
خداوند فرمود« :به شهر حبرون2 ».پس داوود با دو زن خود،
اخینوعم یزرعیلی و ابیجایل ،بیؤه نابال کرملی 3و با جنگجویانش
و خانوادههای ایشان به شهرهای اطراف حبرون رفته در �آنجا
ساکن شد�4 .آنگاه سران طایفٔه یهودا برای مراسم تاجگذاری
�آمدند و داوود را به پادشاهی طایفٔه یهودا ،مسح کردند.
هنگامیکه به داوود خبر رسید که مردم یابیش جلعاد ،شائول
را به خاک سپردهاند5 ،داوود این پیام را برای ایشان فرستاد:
«خداوند به شما بهخاطر وفاداریی که به پادشاه داشتهاید و او
را �آبرومندانه دفن کردید برکت بدهد! 6دعا میکنم که خداوند
هم به نوبٔه خود ،وفا و مح ّبت سرش���ار خود را نصیب ش���ما
گرداند! من هم بهخاطر کردار نیک شما ،خوبی و احسان خود
را از ش���ما دریغ نمیکنم7 .نیرومند و ش���جاع باشید ،پادشاه
شما شائول مرده است و مردم یهود مرا به پادشاهی خود مسح
کردهاند».
یشبوشت ،پادشاه اسرائیل

9-8در این وقت اَبنیر پس���ر نیر ،سپهسالار لشکر شائول ،به
محنایم رفت و ایشبوش���ت پسر ش���ائول را به پادشاهی قلمرو
جلعاد� ،آشوریان ،یزرعیل ،افرایم ،بنیامین و تمام سرزمین اسرائیل
گماشت10 .وقتی ایشبوشت پادشاه شد ،چهل ساله بود و دو
سال س���لطنت کرد .ا ّما طايفٔه یهودا ،از داوود پیروی کردند.
11داوود مدّت هفت سال و شش ماه در حبرون ،پادشاه طایفٔه
یهودا بود.
جنگ اسرائیل و یهودا

12اَبنیر ،پسر نیر با س���ربازان ایشبوشت از محنایم به جبعون
رفت13 .یو�آب پسر صرویه ،و س���ربازان داوود رفته �آنها را در
برکه جبعون ملاقات کردند .هر دو سپاه مقابل هم در دو طرف
برکه نشستند�14 .آنگاه اَبنیر به یو�آب گفت:
«بگذار جوانان ما زور�آزمایی کنند!» یو�آب موافقت کرد.
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15پس دوازده نفر از هر گروه بنیامین و ایشبوشت پسر شائول
و دوازده نفر از گروه داوود انتخاب شدند و به جنگ پرداختند.
16هریک س���ر حریف خود را گرفته و با شمشیر به پهلوی او
میزد ،تا همٔه �آنها کشته شدند و �آن مکان را «میدان شمشیر»
نامیدند.
17جنگ �آن روز جنگی خونین بود و سپاه داوود ،لشکر اَبنیر
را شکس���ت داد18 .سه پس���ر صرویه ،یعنی یو�آب ،ابیشای و
عسائیل هم در �آنجا بودند .عسائیل که مثل یک �آهوی وحشی،
چابک و تیز بود 19تک و تنها به تعقیب اَبنیر رفت .مس���تقیماً
او را دنبال کرد و هیچ چیزی مانعش نمیشد20 .اَبنیر به پشت
سر نگاه کرد و پرسید« :عسائیل ،این تو هستی؟»
او جواب داد« :بلی ،من هستم».
21اَبنیر گفت« :به دو طرف���ت نگاه کن ،یکی از جوانان را
دستگیر نما ،داراییاش را بگیر ».ا ّما عسائیل قبول نکرد و به
تعقیب خود ادامه داد22 .اَبنیر باز به او گفت« :از اینجا برو.
نمیخواهم تو را بکش���م ،زیرا در �آن ص���ورت چطور میتوانم
به روی برادرت ،ی���و�آب نگاه کنم؟» 23او باز هم قبول نکرد.
�آنگاه اَبنیر با نیزه به شکم او زد و سر نیزهاش از پشت او بیرون
�آمد ،به زمین افتاد و ُمرد .هرکه به �آن مکانی که جنازٔه عسائیل
افتاده بود رسید ،ایستاد.
24یو�آب و ابیشای به دنبال اَبنیر رفتند .هنگام غروب �آفتاب
به ت ّپٔه ا ّمه که در نزدیکی جیح و در راه بیابان جبعون اس���ت،
رسیدند25 .سپاه اَبنیر که همه از مردم بنیامین بودند ،در بالای
ت ّپه جمع شدند26 .اَبنیر ،یو�آب را خطاب کرده گفت�« :آیا ما
باید برای همیشه بجنگیم؟ تو نمیتوانی ببینی که در �آخر چیزی
جز تلخی نمیماند؟ ما از اقوام تو هستیم .کی به افرادت دستور
خواهی داد که از تعقیب ما دست بکشند؟»
27یو�آب در جواب گفت« :به خدای زنده سوگند میخورم
که اگر تو حرف���ی نمیزدی ،ما تا فردا صبح ش���ما را تعقیب
میکردیم�28 ».آنگاه یو�آب شیپور زد و همگی توقّف کردند و
دست از تعقیب سپاه اسرائیل کش���یدند و دیگر با �آنها جنگ
نکردند.
29اَبنیر و مردان او تمام ش���ب از راه دشت اردن رفته از رود
اردن عب���ور کردند .ف���ردای �آن روز تا ظه���ر راه پیمودند تا به
محنایم رسیدند.
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30یو�آب پس از تعقیب اَبنیر به حبرون برگشت و تمام سپاه
خود را جمع کرد .بعد از سرشماری دید که به غیراز عسائیل
نوزده نفر دیگر از مردان داوود کم بودند31 .ا ّما سیصد و شصت
نفر از افراد اَبنیر ،از طایفٔه بنیامین ،به دست مردان داوود کشته
شده بودند32 .بعد جنازٔه عسائیل را ُبردند و در �آرامگاه پدرش
در بیتلحم به خاک سپردند .یو�آب و افرادش تمام شب راه
رفتند و سپیدهدم به حبرون رسیدند.
جنگ بین خانوادٔه ش���ائول و خان���دان داوود ،زمان
درازی ادامه داشت .نیروهای شائول روز به روز ضعیفتر
میشدند و قدرت داوود رو به افزایش بود.

3

پسران داوود

2شش پسر داوود در حبرون به دنیا �آمدند ،اولین �آنها َامنون
که مادرش اخینوعم یزرعیلی بود3 .پسر دوم او کیلاب بود که
ابیجایل ،بیؤه نابال کرملی به دنیا �آورد .س���ومی ابش���الوم پسر
معکه ،دختر تلمای پادشاه جشور4 ،چهارمی ادونیا پسر حجیت،
پنجمی شفطیا پسر ابیطال 5و ششمی یترعام پسر عجله بود.
َابنیر به داوود میپیوندد

6در مدّتی که جنگ بین نیروهای داوود و نیروهای سلطنتی
شائول ادامه داشت ،اَبنیر یکی از قدرتمندترین پیروان خانوادٔه
شائول گردید.
7شائول همس���ر صیغهای به نام رصفه داشت که دختر ایه
بود .ایشبوشت ،اَبنیر را متّهم ساخته گفت« :چرا با صیغٔه پدرم
همبستر شدی؟» 8اَبنیر از این حرف او بسیار خشمگین شد و
گفت« :مگر من سگ هس���تم که با من چنین رفتار میکنی؟
با وج���ود تمام خوبیهایی که من در حق پ���درت و برادران و
دوس���تان او کردم و نگذاشتم که دست داوود به تو برسد ،تو
امروز برعکس ،مرا بهخاطر این زن ،گناهکار میسازی10-9 .پس
حالا با تمام قدرت خود میکوشم که سلطنت را از تو بگیرم
و طبق وعدٔه خداوند ،س���رزمین را از دان تا بئرش���بع به داوود
تس���لیم کنم11 ».ایشبوش���ت از ترس خاموش ماند و نتوانست
جوابی به اَبنیر بدهد.
�12آنگاه اَبنیر پیامی به این شرح به داوود فرستاده گفت�« :آیا
میدانی که این سرزمین مال کیست؟ اگر با من پیمان ببندی،
من به تو کمک میکنم و اختیار تمام س���رزمین اسرائیل را به
دست تو میسپارم».
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13داوود پاسخ داد« :بسیار خوب ،من به شرطی با تو پیمان
میبندم که همس���رم میکال ،دختر ش���ائول را با خود نزد من
بیاوری14 ».بعد داوود به ایشبوشت پیام فرستاده گفت« :زن
من میکال را که به قیمت صد قلفٔه فلس���طینی خریدهام برایم
بفرس���ت15 ».پس ایشبوشت او را از ش���وهرش ،فلطیئیل پسر
لایش پس گرفت16 .شوهرش گریهکنان تا به بحوریم به دنبال
او رفت .بعد اَبنیر به فلطیئیل گفت« :برگرد و به خانهات برو».
او ناچار به خانٔه خود برگشت.
17اَبنیر به رهبران اس���رائیل پیشنهاد کرد و به �آنها خاطرنشان
نمود که از مدّتها قبل میخواستند داوود بر �آنها سلطنت کند،
18حالا وقت �آن اس���ت که خواستٔه خود را عملی کنند ،زیرا
خداوند فرمود« :به وسیلٔه بندهام داوود ،قوم اسرائیل را از دست
فلسطینیان و همٔه دشمنان ایشان نجات میدهم19 ».سپس اَبنیر
بعد از مذاکره با رهبران طایفٔه بنیامی���ن ،به حبرون نزد داوود
رفت تا از نتیجٔه مذاکرات خود با قوم اسرائیل و طایفٔه بنیامین،
به او گزارش بدهد.
20اَبنیر با بیس���ت نفر از جنگجویان خود به حبرون رسید و
داوود ب���رای �آنها مهمان���ی داد21 .اَبنیر ب���ه داوود گفت« :من
میخواهم بروم و تمام قوم اس���رائیل را جمع کنم و به حضور
سرورم ،پادشاه بیاورم تا پیمانی با شما ببندند و شما به �آرزوی
دیرینٔه خود برس���ید و بر �آنها حکومت کنید ».پس داوود به او
اجازه داد و او را به سلامت روانه کرد.
َابنیر به قتل میرسد

22بعد از �آنکه اَبنیر رفت ،ی���و�آب و بعضی از افراد داوود از
یک حمله برگشتند و غنیمت فراوانی را که گرفته بودند با خود
�آوردند23 .چون یو�آب ش���نید که اَبنیر به ملاقات پادشاه �آمده
بود و پادشاه به او اجازه داد که بیخطر برود24 ،با عجله نزد
داوود رفت و گفت« :چرا این کار را کردی؟ اَبنیر نزد تو �آمد
و تو هم به او اجازه دادی که برود25 .تو خوب میدانس���تی
که او برای جاسوسی �آمده بود تا از همٔه حرکات و کارهایت
باخبر شود».
26وقتی ی���و�آب از نزد داوود رفت ،فوراً چند نفر را به دنبال
اَبنیر فرستاد و او را از کنار چش���مٔه سیره باز�آوردند ولی داوود
از این کار �آگاه نبود27 .به مج ّردی که اَبنیر به حبرون رسید،
یو�آب او را از دروازٔه شهر به بهانٔه مذاکرٔه خصوصی به گوشهای
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برد و در �آنجا به انتقام خون برادر خود عس���ائیل ،شکم او را
درید و او را به قتل رساند28 .هنگامیکه داوود از ماجرا باخبر
شد گفت« :من و سلطنت من در ریختن خون اَبنیر در حضور
مقصرند29 .از خدا
خداوند گناهی نداریم .یو�آب و خاندان او ّ
میخواهم که همهش���ان به عفونت و جذام مبتلا شوند ،از پا
بیفتند و با َدم شمش���یر یا از قحطی بمیرند30 ».به این ترتیب
یو�آب و برادرش ابیش���ای ،اَبنیر را کش���تند ،زیرا برادر ایشان،
عسائیل را در جنگ جبعون به قتل رسانده بود.
خاکسپاری َابنیر

31داوود به یو�آب و تمام کسانیکه با او بودند گفت« :لباس
خود را پاره کنید و پلاس بپوشید و برای اَبنیر سوگواری کنید».
داوود پادش���اه در پی جنازٔه او رفت32 .بعد اَبنیر را در حبرون
به خاک سپردند و پادشاه با �آواز بلند بر سر قبر او گریه کرد و
همٔه مردم نیز گریستند�33 .آنگاه پادشاه این سوگنامه را برای
اَبنیر خواند:
«�آیا لازم بود که اَبنیر مانند نادانان بمیرد؟
 34دستهای تو بسته
و پاهایت در زنجیر نبودند.
تو به دست فرومایگان کشته شدی».
و مردم دوباره برای اَبنیر گریه کردند.
35چون داوود در روز دفن اَبنیر چیزی نخورده بود ،مردم از
او خواهش کردند که غذا بخورد ،ا ّما داوود س���وگند یاد کرد
که تا غ���روب �آفتاب به چیزی لب نزند36 .مردم احساس���ات
نیک او را مانند دیگر کارهای خوب او تقدیر کردند�37 .آنگاه
دانس���تند که پادش���اه در کش���تن اَبنیر دخالتی نداشته است.
38پادشاه به م�أموران خود گفت« :میدانید که امروز یک رهبر
و یک شخص ّیت بزرگ اسرائیل کشته ش���د39 .با اینکه من،
پادشاه برگزیدٔه خداوندم ولی ضعیف هستم و این مردان یعنی
پسران صرویه از من تواناترند .خداوند مردم شریر را به جزای
کارهایشان برساند».

4

کشته شدن ایشبوشت

هنگامی که ایشبوشت ،پسر شائول شنید که اَبنیر در
حبرون کشته شده از ترس دس���تها و پاهایش ُسست
شدند و تمام مردم اسرائیل پریشان گشتند3-2 .سپاه متهاجم
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اسرائیل تحت ادارٔه دو افس���ر ،به نامهای بعنه و ریکاب بود.
این دو نفر پسران رِمون بئیروتی ،از طایفٔه بنیامین بودند .گرچه
بئیروتیان به جتایم ،محل سکونت کنونی خود فرار کرده بودند،
ا ّما اصلا ً از مردم بنیامین بودند.
4یوناتان پس���ر شائول ،پسری داش���ت به نام مفیبوشت که
هنگامیکه شائول و یوناتان کشته شدند پنج سال داشت .وقتی
خبر مرگ �آنها در یزرعیل شنیده شد ،پرستارش او را برداشت
و فرار کرد ،ا ّما بهخاطر عجلهای که داش���ت او را انداخت و
او لنگ شد.
5پس���ران رِمون ،یعنی بعنه و ری���کاب ،هنگام ظهر به خانٔه
ایشبوشت رسیدند .ایشبوش���ت در حال استراحت بود6 .زنی
که دربان خانه بود گن���دم پاک میکرد ،ا ّما لحظهای بعد ،از
خستگی خوابش برد7 .هنگامیکه داخل خانه شدند ،به اتاق
خواب ایشبوشت رفته او را در بسترش کشتند .بعد سرش را از
تن جدا کردند و �آن را با خود بردند ،از راه دشت اردن تمام
شب راه رفتند تا به حبرون رسیدند8 .پس سر ایشبوشت را به
حضور داوود برده گفتند« :سر ایشبوشت ،پسر دشمنت شائول
را که همیشه قصد کشتن تو را داشت ،برایت �آوردیم .خداوند
انتقام سرور ما ،پادشاه را از شائول و فرزندان او گرفت».
9ا ّما داوود جواب داد« :خداوندی که مرا از ش���ر دشمنانم
نجات داد شاهد است 10وقتی �آن کسیکه خبر مرگ شائول
را برایم �آورد و فکر میکرد که من از �آن خبر شاد میشوم ،او
را در صقلغ کشتم و این چنین انعا ِم خوش خبریاش را به او
دادم11 .پس میدانید کسیکه یک شخص نیک و صالح را در
بستر خوابش بکشد ،چند برابر جزا میبیند؟ �آیا فکر میکنید
که انتقام خون او را از ش���ما نمیگیرم و شما را از روی زمین
محو نمیکن���م؟» �12آنگاه به خادم���ان خود امر کرد که �آن دو
برادر را بکشند� .آنها دس���تور او را بجا �آوردند .بعد دست و
پایشان را قطع کرده اجسادشان را در کنار برکٔه حبرون به دار
�آویختند .س���پس سر ایشبوش���ت را در �آرامگاه اَبنیر در حبرون
دفن کردند.

5

انتخاب داوود به عنوان پادشاه سرزمین یهودا و اسرائیل

(اول تواریخ 9-1:11؛ )7-1:14

رهبران طایفههای اسرائیل به حضور داوود در حبرون
�آمدند و گفتند« :ما گوشت و اس���تخوان تو هستیم.
547

دوم سموئیل 5

2پیش از این هرچند ش���ائول پادشاه ما بود ،ولی تو در جنگها
رهبر ما ب���ودی و خداوند فرمود که تو باید ش���بان و راهنمای
مردم اسرائیل باشی3 ».پس رهبران اسرائیل در حبرون به حضور
پادشاه جمع شدند و داوود پادشاه با �آنها پیمان بست .مطابق
�آن پیمان ،داوود را به عنوان پادشاه خود مسح نمودند4 .داوود
سی ساله بود که پادشاه شد و مدّت چهل سال سلطنت کرد.
5او قبلا ً مدّت هفت سال و شش ماه در حبرون پادشاه یهودا
بود .بعد مدّت سی و سه س���ال در اورشلیم بر تمام یهودیه و
اسرائیل پادشاهی کرد.
تصرف میکند
داوود اورشلیم را ّ

6داوود و سپاهش به مقابله با یبوسیان که در اورشلیم ساکن
بودند رفتند .یبوسیان گمان میکردند داوود نمیتواند وارد شهر
شود و به داوود گفتند« :تو نمیتوانی به اینجا وارد شوی ،زیرا
حتّی اشخاص کور و لنگ هم میتوانند از �آمدن تو جلوگیری
کنند7 ».ا ّما داوود شهر مستحکم صهیون را تص ّرف کرد و �آن
را شهر داوود نامید.
�8آن روز داوود به مردان خود گفت�« :آیا کسی بیشتر از من
از یبوسیان متن ّفر است؟ به اندازهای که بخواهد �آنها را بکشد؟
پس از راه مجرای قنات داخل شهر شوید و به این مردم کور و
لنگ حمله کنید ».به همین دلیل است که گفتهاند« :کوران
و لنگان نمیتوانند وارد خانٔه خدا شوند».
9بعد از تسخیر قلعه ،داوود در �آنجا ساکن شد و در اطرافش
از جایی که خاکریزی شده بود به داخل ،شهری ساخت و
�آن را شهر داوود نامید10 .داوود روز به روز قویتر میشد ،زیرا
خداوند خدای متعال همراه او بود.
11حیرام ،پادشاه صور پیکهایی را با چوبهای درخت سدر،
ن ّجار و سنگتراش برای داوود فرستاد تا برای او خانهای بسازند.
�12آنگاه داوود دانست که خداوند بهخاطر مردم اسرائیل او را به
پادشاهی برگزیده و سلطنت او را کامیاب نموده است.
13پس از �آنکه داوود از حبرون به اورشلیم رفت ،صیغهها
و زنان دیگر هم گرفت� .آنها برایش پسران و دختران دیگر
ب���ه دنیا �آوردند14 .اینها نامهای فرزندان او هس���تند که در
اورش���لیم متولّد شدند :شموع ،ش���وباب ،ناتان ،سلیمان،
َ 15یبحار ،الیش���وع ،ناف���ج ،یافی���ع16 ،الیش���مع ،الیاداع و
الیفل���ط.
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پیروزی بر فلسطینیها

(اول تواریخ )17-8:14

17چون فلسطینیها ش���نیدند که داوود به پادشاهی اسرائیل
انتخاب ش���ده اس���ت ،همٔه نیروهای �آنها برای دس���تگیری او
رفتند .وقتی داوود از �آمدن �آنها باخبر شد ،به داخل قلعه رفت.
18فلس���طینیها �آمده ،در دشت رفائیان مستقر شدند19 .داوود
از خداوند پرس���ید�« :آیا به فلس���طینیها حمله کنم؟ �آیا تو مرا
پیروز خواهی کرد؟»
خداوند پاسخ داد« :برو ،من تو را پیروز خواهم کرد».
20داوود رفت و در بعل فراصیم با فلسطینیان جنگید و �آنها را
شکست داد و گفت« :خداوند مانند سیلاب خروشانی دشمنان
را شکست داد ».به همین دلیل �آنجا را بعل فراصیم نامیدند.
21بعد داوود و سپاهیانش ُبتهایی را که فلسطینیها بجا گذاشته
بودند ،با خود بردند.
22فلسطینیها دوباره �آمدند و بازهم در دشت رفائیان مستقر
شدند23 .وقتی داوود بار دیگر از خداوند پرسید ،خداوند به
وی فرمود« :این بار از روبهرو حمله نکن ،بلکه از پشت سر و از
پیش درختان به مقابلٔه �آنها برو24 .وقتی که صدای پا را از بالای
درختان شنیدی� ،آنگاه حمله کن! زیرا این نشانٔه �آن است که
خداوند راه را برایت باز کرده است تا بروی و سپاه فلسطینیها
را از بین ببری25 ».داوود �آنچه را خداوند امر کرده بود انجام
داد و فلسطینیها را از جبعه تا جازر به عقب راند.

6

آوردن صندوق پیمان به اورشلیم

(اول تواریخ 14-1:13؛  6:16-25:15و )43

داوود دوباره مردان برگزیدٔه اسرائیل را که سی هزار نفر
بودند ،جمع کرد2 .داوود و تمامی مردانش برای �آوردن
صندوق پیمان خدا به بعل یهودا رفتند .این صندوق نام خداوند
متعال را که تختش بر فراز فرشتگان نگهبان قرار دارد ،برخود
دارد3 .صندوق پیمان را از خانٔه ابیناداب ،در جبعه برداشته و
بر گاریای نو گذاشتندُ .ع َّزه و اخیو ،پسران ابیناداب ا ّرابه را
میراندند4 .و اخیو پیشاپیش �آن میرفت5 .داوود و همٔه قوم
اسرائیل با صدای چنگ و کمانچه و دف و سنج با تمام توان،
در حضور خداوند سرود میخواندند و میرقصیدند.
6چون به خرمنگاه ناکان رسیدند پای گاوها لغزیدُ .ع ّزه دست
خود را بر صندوق گذاشت که نیفتد�7 .آنگاه �آتش غضب خداوند
بر ُعز ّه شعلهور گردید و بهخاطر گناهی که کرد در کنار صندوق
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خداوند کشته شد8 .داوود از اینکه قهر خداوند ُع ّزه را به �آن
سرنوشت ُدچار کرد ،بسیار خشمگین شد و �آنجا فارص ُع ّزه
نامیده شد که تا به امروز به همین نام یاد میشود.
9داوود �آن روز از خداوند ترسیده بود و گفت« :حالا چگونه
میتوان���م صندوق خداوند را با خود بب���رم؟» 10پس او تصمیم
گرفت که صندوق پیمان را به شهر داوود نبرد .پس �آن را به
خان�ه�ٔ عوبید اَدوم جیتی برد 11و مدّت س���ه ماه در �آنجا ماند.
خداوند بهخاطر �آن عوبید اَدوم و خانوادٔه او را برکت داد.
12داوود هنگامیکه باخبر شد که خداوند بهخاطر �آن صندوق،
خانواده و همٔه دارایی عوبید اَدوم را برکت داده است ،صندوق
خداوند را از خانٔه عوبید اَدوم با شادمانی به شهر داوود �آورد.
13اشخاصی که صندوق را حمل میکردند ،پس از �آنکه شش
قدم رفتند توقّف نمودند تا داوود یک گاو و یک گوسالٔه چاق
قربانی کند14 .داوود درحالیک���ه جامٔه مخصوص کاهنان را
پوشیده بود با تمام وجود پیشاپیش صندوق خداوند ،میرقصید.
15به این ترتیب داوود و بنیاسرائیل صندوق خداوند را با فریاد
خوشی و �آواز سرنا به شهر داوود �آوردند.
16وقتی صندوق خداوند به شهر داوود رسید ،میکال دختر
ش���ائول از پنجرٔه خانه دید که داوود جلوی صندوق خداوند
جس���توخیز کنان میرقصد ،پ���س در دل خ���ود او را حقیر
ش���مرد17 .بعد صندوق را به درون خیمه در جایی که داوود
برایش تعیین کرده بود ،قرار دادند .داوود قربانی س���وختنی و
هدیٔه سلامتی را به پیشگاه خداوند تقدیم کرد18 .پس از ادای
مراسم قربانی ،داوود همٔه مردم را به نام خداوند متعال برکت
داد19 .او ب���ه هریک از مردان و زنان یک قرص نان ،مقداری
کشمش و یک تکه گوشت داد .در پایان مراسم همگی ،به
خانههای خود رفتند.
میکال ،داوود را سرزنش میکند

20داوود به خانٔه خود رفت تا خانوادٔه خود را برکت بدهد،
ا ّما میکال ،دختر شائول به اس���تقبال او بیرون رفت و گفت:
«امروز پادشاه اس���رائیل قدرت و عظمت خود را خوب نشان
داد! او مثل یک �آدم پست در برابر چشمان کنیزانش ،خود را
برهنه کرد».
21داوود به او گفت« :من در برابر خداوندی که مرا بر پدرت
و تمام خانوادهاش برتری داد ،میرقصیدم .او مرا رهبر و پیشوای
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قوم خود ساخت .این کار را برای سپاسگزاری از خداوند انجام
دادم 22و مایلم که زیادتر از این ،کارهای احمقانه بکنم .یقین
دارم که برخلاف عقیدٔه تو ،کنی���زان ،که تو از �آنها نام بردی
احترام زیادتری برایم خواهند داش���ت23 ».پس میکال تا �آخر
عمر بدون فرزند به سر برد.

7

پیغام ناتان به داوود

(اول تواریخ )15-1:17

داوود پادشاه در کاخ خود در امن ّیت و �آرامش میزیست.
زیرا خداوند او را از شر دشمنانش رهانیده بود2 .داوود
به ناتان نبی گفت« :ببین ،من در این کاخ زیبای ساخته شده
از چوب س���در ،زندگی میکنم درحالیک���ه صندوق خداوند
هنوز در خیمه قرار دارد».
3ناتان به پادش���اه گفت« :برو و �آنچه در قلب توست انجام
بده ،زیرا خداوند با توست4 ».در همان شب خداوند به ناتان
چنین گفت«5 :برو پیام مرا به بندٔه من داوود برسان و بگو که
تو کسی نیستی که برای من خانهای بس���ازد6 .زیرا از روزی
که من بنیاس���رائیل را از مصر بیرون �آوردم در خانهای ساکن
نشدهام و جای من همیشه در خیمه بوده اس���ت�7 .آیا در هر
مکانی که من با مردم اس���رائیل ب���ودهام ،از رهبرانی که برای
شبانی �آنها برگزیدم ،هرگز پرس���یدم که چرا خانهای از چوب
سدر برایم نساختهاند.
«8پس برو و به داوود خدمتگزار من بگو خداوند متعال چنین
میگوید' :من تو را از میان گوس���فندان در چراگاه به رهبری
مردم قوم خود اسرائیل رساندم9 .همواره با تو بودهام و دشمنان
تو را نابود کردهام .من نام تو را مانند مردمان مشهور در دنیا
پر�آوازه خواهم ساخت10 .برای قوم خود بنیاسرائیل ،سرزمینی را
تعیین کردم که برای همیشه وطن ایشان باشد و از شر دشمنان
در امان باش���ند 11و نمیگذارم مانن���د دورانی که داوران را بر
�آنها گماش���تم ،خوار و ذلیل ش���وند .همچنین سلسلٔه خاندان
تو را برقرار میکنم12 .روزی که با این جهان وداع کنی و با
پدرانت دفن شوی ،یکی از فرزندان تو را جانشینت میسازم و
سلطنت او را نیرومند و پایدار میکنم13 .او خانهای برایم خواهد
ساخت و من س���لطنت او را ابدی و جاودان میسازم14 .من
پدر او خواهم بود و او پسر من خواهد بود .ا ّما اگر بیعدالتی
کند من او را مانند پدری که پسرش را تنبیه میکند ،مجازات
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خواهم کرد15 .ولی مح ّبت من همیشه شامل حال او خواهد
بود و من او را مانند شائول که از س���ر راه تو برداشتم ،ترک
نخواهم کرد16 .س���لطنت خاندان تو پایدار و تاج و تخت تو
برای ابد برقرار میماند17 »'.پس ناتان هر �آنچه را که در رؤیا
دید و شنید برای داوود بیان کرد.
دعای شکرگزاری داوود

(اول تواریخ )27-16:17

�18آنگاه داوود پادشاه در پیشگاه خداوند زانو زد و گفت« :ای
خداوند متعال ،من کیستم و فامیل من کیست که شایستٔه چنین
مقامی باشیم؟ 19علاوه بر اینها وعدٔه نامی جاودان به خانوادٔه من
دادی تا مردم از این تعلیم بگیرند20 .از این بیشتر چه میتوان
گفت؟ زیرا ای خداوند متعال ،تو میدانی که من چه کس���ی
هستم21 .تو مطابق وعدهای که دادی و بهخاطر میل و رغبت
خود این کارها را میکنی تا من ارادٔه تو را بدانم22 .ای خداوند
متعال ،تو خدای بزرگواری هستی .مثل و مانندی نداری .ما
به گوش خود شنیدهایم که کسی شریک و همتای تو نیست.
23هیچ ملّت دیگری مثل قوم اسرائیل ،چنین خوشبخت نبوده
که قوم برگزیدٔه تو باشد .تو قوم اسرائیل را نجات دادی تا به
نام تو جلال و افتخ���ار بیاورند و معجزههای بزرگ و کارهای
ترس�آور نشان دادی تا مصریان و خدایانشان را از سر راه قوم
خود دور کنی24 .تو قوم اسرائیل را برگزیدی که برای همیشه
قوم تو باشد و تو خدای ایشان باشی.
«25اکنون ای خداون���د خدا ،به وعدهای که به این بندهات
و فرزندانش دادی وفا کن و مطابق �آن عمل نما26 .خداوندا،
نام ت���و تا ابد بزرگ باد ،تا گفته ش���ود ک���ه خداوند متعال،
خدای اس���رائیل اس���ت و خاندان بندهات داوود در حضور تو
پایدار بماند27 .ای خداوند متعال ،خدای اسرائیل ،تو به من
�آشکار کردی که فرزندان من بر قوم اسرائیل سلطنت خواهند
کرد ،به این جهت جر�أت کردهام که به اینگونه در حضورت
نیایش کنم.
«28اکنون ای خداوند متعال ،تو خدا هستی و کلام تو حقیقت
است و این نیکویی را به بندٔه خود وعده دادهای29 .اکنون ای
خداوند متعال ،باشد که خاندان بندهات را برکت دهی تا در
حضور تو تا ابد بمانند ،زی���را ای خداوند تو چنین گفتهای و
خاندان بندهات از برکت تو تا به ابد خجسته باد».
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8

پیروزیهای سپاه داوود

(اول تواریخ )17-1:18

بعد از �آن داوود دوب���اره به فلس���طینیان حمله کرد و
سرزمین �آنها را به تص ّرف خود در �آورد.
2س���پس مردم مو�آب را شکست داد و اسیران را روی زمین
خواباند و از هر س���ه نفر دو نفر �آنها را کشت و بق ّیه را زنده
گذاشت ،تا او را خدمت کنند و باج بدهند.
3داوود همچنین پادش���اه صوبه ،هددعزر پسر رحوب را در
جنگ کنار رود فرات مغلوب کرد .هددعزر برای به دست �آوردن
قدرت از دس���ت رفتٔه خود به �آنجا �آمده بود4 .داوود یکهزار
و هفتصد سوار و بیست هزار نفر پیادٔه او را اسیر گرفت .بعد
پاهای همٔه اس���بهای ا ّرابههای او را لن���گ کرد و فقط یکصد
اسب او را برای استفادٔه خود نگه داشت.
5وقتی سوریان دمشق به کمک هددعزر �آمدند ،داوود بیست
و دو هزار نفر سوری را کشت6 .بعد داوود چند گروه از افراد
نظامی را در دمشق گماشت و سوریان تابع داوود شدند و به او
باج میدادند .داوود به هر جایی که میرفت خداوند او را پیروز
میساخت7 .سپرهای طلایی را که از سربازان هددعزر گرفته
بود همه را به اورشلیم �آورد8 .او همچنین مقدار زیادی اسباب
برنزی از باته و بیروتای ،دو شهر هددعزر ،به اورشلیم برد.
9وقتی توعی ،پادش���اه حمات ش���نید که داوود تمام لشکر
هددعزر را شکست داده است10 ،پسر خود ،یورام را به حضور
داوود فرستاد تا سلام او را به داوود برساند و بهخاطر پیروزی
بر هددعزر ،به او تبریک بگوید ،زیرا هددعزر همیشه با توعی
در جنگ بود .یورام همچنین ظروف نقره و طلا و برنزی برای
داوود برد12-11 .داوود پادشاه همٔه این هدایا را با تمام نقره و
طلایی که از اَدوم ،مو�آب ،عمون ،فلسطین ،عمالقه و هددعزر
به غنیمت گرفته بود ،وقف خداوند کرد.
13داوود در جن���گ با اَدومی���ان در د ّرٔه نمک هجده هزار از
اَدومیان را کشت و این پیروزی به شهرت او افزود14 .در سراسر
اَدوم سربازان خود را فرستاد و همٔه �آنها را تابع خود ساخت .به
هر جایی که داوود میرفت ،خداوند او را پیروز میساخت.
15داوود با عدل و انصاف حکمرانی میکرد16 .سپهسالار
لش���کر او یو�آب پس���ر صرویه و یهوشافاط ،پس���ر اخیلود وزیر
اطّلاعات او بود17 .صادوق ،پسر اخیطوب و اخیملک ،پسر
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ابیاتار کاهن بودند و سرایا منش���ی دربار بود18 .بنایاهو ،پسر
یهویاداع فرمانده محافظ و پسران داوود معاونین او بودند.

9

داوود و مفیبوشت

روزی داوود پرسید�« :آیا کسی از خاندان شائول زنده
مانده است تا من بهخاطر یوناتان به او کمک کنم؟»
2یک نفر از خدمتکاران شائول را به نام صیبا به حضور داوود
�آوردند .داوود پادشاه از او پرسید« :تو صیبا هستی؟»
او جواب داد« :بله ،سرور من».
3پادشاه از او سؤال کرد�« :آیا هنوز هم از خاندان شائول کسی
باقیمانده اس���ت تا من وفاداری و مهربانی به او نشان بدهم؟
همانطور که به خدا قول دادم ،انجام خواهم داد».
صیبا در جواب پادشاه گفت« :بلی ،پسر لنگ یوناتان هنوز
هم زنده است».
4پادشاه پرسید« :او حالا کجاست؟»
صیبا گفت« :او در خانٔه ماخیر پسر عمیئیل در لودبار است»
�5آنگاه داوود یک نفر را فرستاد تا او را از خانٔه ماخیر بیاورد.
6وقتی مفیبوش���ت ،پس���ر یوناتان به حضور داوود �آمد ،سر
خود را به علام���ت تعظیم به زمین خم ک���رد .داوود گفت:
«مفیبوشت؟» او جواب داد« :بلی ،سرور من ،بنده در خدمت
شما میباشم».
7داوود گفت« :نترس ،من بهخاطر دوستی و وفاداری به پدرت
میخواهم در حق تو احسان و خوبی کنم .من تمام زمینهای
پدربزرگت ،شائول را به تو باز میگردانم و تو با من همیشه بر
سر یک سفره خواهی نشست».
8مفیبوشت باز به سجده افتاده تعظیم کرد و گفت�« :آیا این
سگ مرده لیاقت اینهمه مهربانی را دارد؟»
9بعد داوود ،صیبا خادم شائول را به حضور خود خواست و
گفت« :همٔه �آنچه را که متعلّق به ش���ائول بود به نؤه سرورت
دادم10 .پس تو ،پسران و خادمانت باید در زمینهایش کشاورزی
کنید تا از حاصل �آن پس���ر س���رورت و فامی���ل او چیزی برای
خوردن داشته باش���ند .ا ّما مفیبوشت ،پسر سرورت همیشه با
من در سر یک سفره نان میخورد ».صیبا پانزده پسر و بیست
خدمتکار داشت.
11صیبا به پادشاه گفت« :سرور من ،این خدمتکارتان همٔه
�آنچه را که فرمودید بجا می�آورد».
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از �آن پس مفیبوشت مثل پسران داوود به سر یک سفره با او
نان میخورد12 .مفیبوشت پسر جوانی به نام میکا داشت .و
همٔه خانوادٔه صیبا خدمتکاران مفیبوشت شدند13 .مفیبوشت
که از دو پا لنگ بود به اورش���لیم رفت و همیشه در سر سفرٔه
پادشاه نان میخورد.

10

شکست عمونیان و سوریان توسط داوود

(اول تواریخ )19-1:19

بعد از مدّتی پادشاه عمونیان درگذشت و حانون،
پسرش جانشین او شد2 .داوود گفت« :چون پدر
او ناحاش همیشه با من مهربان و وفادار بود ،من هم به پاس
خوبیهای او به پس���رش احسان و خوبی میکنم ».پس داوود
تسل ّیت نامهای به دست خادمان خود برای او فرستاد.
وقتی خادمان داوود به س���رزمین عمونیان �آمدند3 ،م�أموران
حانون به او گفتند« :این اش���خاص را داوود برای تس���ل ّیت و
بهخاطر احترام به پدرت نفرستاده است .اینها برای جاسوسی
�آمدهاند تا پیش از �آنکه به ما حمله کنند ،وضع و حال اینجا
را بررسی نمایند».
4پس حان���ون امر کرد که نیمی از ری���ش قاصدان داوود را
بتراشند و لباس ایشان را تا قسمت بالای ران پاره کنند و �آنها
را نیمه برهنه روانه کرد5 .وقتی داوود از ماجرا باخبر شد ،برای
قاصدان پیام فرستاده گفت که در اریحا بمانند تا ریششان بلند
شود ،زیرا �آنها از وضعی که داشتند خجالت میکشیدند.
6هنگامیکه عمونی���ان پی بردند ک���ه با کاری که کردهاند،
خشم و غضب داوود را برانگیختهاند ،بیست هزار سرباز پیاده
را از س���وریان بیت رحوب و صوبه ،یکهزار نفر را از پادشاه
معکه و دوازده هزار نفر را از مردم طوب اجیر کردند7 .از طرف
دیگر چون به داوود خبر رسید ،یو�آب را با همه سپاه نیرومند
بنیاسرائیل برای حمله فرستاد8 .عمونیان برای دفاع از دروازٔه
شهر سنگر گرفتند و سربازان سوریان ی بیت رحوب و صوبه و
معکه در دشت مستقر شدند.
9هنگامی که یو�آب دید که بای���د در دو جبهه مبارزه کند،
گروهی از بهترین رزمندگان سپاه را انتخاب کرده� ،آنها را برای
مقابله با سوریان �آماده کرد10 .بق ّیٔه قوا را به رهبری برادر خود،
ابیشای به جنگ عمونیان فرستاد11 .یو�آب به برادر خود گفت:
«اگر سوریان بر ما چیره شدند به کمک ما بیا و اگر عمونیان بر
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شما پیروز گردند ،ما به کمک شما می�آییم12 .دلیر و شجاع
باشید و برای مردم و ش���هرهای خدای خود مردانه بجنگید.
هرچه خواست خداوند باشد انجام خواهد شد».
13پس یو�آب و سپاه او بر سوریان حمله کردند و سوریان همگی
گریختند14 .چون عمونیان دیدند که س���وریان فرار میکنند،
�آنها هم از ترس ابیشای به داخل شهر گریختند و یو�آب بعد از
جنگ با عمونیان به اورشلیم برگشت.
15چون سوریان پی بردند که از دست بنیاسرائیل شکست
خوردهاند ،دوباره لش���کر خ���ود را �آماده کردن���د16 .هددعزر
س���وریانی را که در ش���رق رود فرات بودند ،فراخواند� .آنگاه
همگی به فرماندهی ش���وبک ،سپهس���الار هددعزر به حیلام
�آمدند17 .داوود باخبر ش���د ،و شخصاً سپاه بنیاسرائیل را از
رود اردن عبور داده به سوی حیلام رهبری کرد� .آنگاه سوریان
حمله را ش���روع کرده ،به جنگ پرداختند18 .ا ّما نتوانس���تند
مقاومت کنند و دوباره گریختند .داوود هفتصد نفر ا ّرابهرانهای
جنگی و چهل هزار س���وار سوریان را همراه با سپهسالارشان
کُشت19 .وقتی پادشاهانی که تابع هددعزر بودند ،دیدند که
از دست بنیاسرائیل شکس���ت خوردند ،با بنیاسرائیل صلح
کردند و تابع �آنها ش���دند و سوریان دیگر از ترس ،به کمک
عمونی���ان نرفتن���د.

11

داوود و بتشبع

در فصل بهار ،هنگامیکه پادشاهان به جنگ میروند،
داوود یو�آب را با سپاه اسرائیل به جنگ فرستاد� .آنان
عمونیان را از بین بردند و ش���هر ربه را محاص���ره کردند .ا ّما
داوود در اورشلیم ماند.
2یک روز ،بعد از ظهر داوود از بستر برخاست و به پشتبام
کاخ رفت و به قدم زدن پرداخت .از روی بام نظرش بر زنی
افتاد که حم���ام میکرد� .آن زن زیبایی فوقالعادهای داش���ت.
3داوود کسی را فرستاد تا بداند که �آن زن کیست و معلوم شد
که او بتشبع ،دختر الیعام و زن اوریای ِحتّی است4 .پس داوود
قاصدان را فرس���تاد و �آن زن را به حضورش �آوردند و داوود با
او همبستر ش���د( .قبل از اینکه بیاید ،مراسم پاکیزگی بعد از
عادت ماهانه را انجام داده بود ).س���پس به خانٔه خود رفت.
5پس از مدّتی پی برد که حامله است .پس قاصدی نزد داوود
فرستاد تا حاملگیاش را به او خبر بدهد.
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 �6آنگاه داوود به یو�آب پیام فرستاد و از او خواست که اوریا
را به نزد او بفرستد7 .هنگامیکه اوریا �آمد ،داوود از حال یو�آب
و س���پاه او و وضع جنگ جویا ش���د8 .بعد به اوریا گفت که
به خانٔه خود برود و شستوشو کند و هدیهای هم برای او به
خانهاش فرستاد9 .ا ّما اوریا به خانٔه خود نرفت و در نزد دروازٔه
کاخ با سایر خادمان پادشاه خوابید10 .چون داوود باخبر شد
که اوریا به خانٔه خود نرفته است ،او را به حضور خود خواسته
گفت« :تو مدّت زیادی از خانهات دور بودی ،پس چرا دیشب
نزد زنت به خانه نرفتی؟»
11اوریا جواب داد�« :آیا رواست که صندوق خداوند ،مردم
اسرائیل و یهودا ،سرورم یو�آب و سپاه او بیرون در دشت بخوابند
و من به خانٔه خود بروم و با همسرم بخورم و بنوشم و همخواب
شوم .به جان شما سوگند که هرگز این کار را نمیکنم».
12داوود گف���ت« :امروز هم همی ن جا بمان و فردا دوباره به
اردوگاه برو ».پس اوریا �آن روز هم در اورشلیم ماند13 .داوود
او را برای شام دعوت نمود و او را مست کرد .اوریا �آن شب
نیز به خانٔه خود نرفت و با خادمان پادشاه خوابید.
14فردای �آن روز داوود نامهای به یو�آب نوشت و به وسیلٔه اوریا
برای او فرستاد15 .متن نامه به این قرار بود« :اوریا را در صف
اول یک جنگ سخت بفرس���ت و خودت عقبنشینی کن و
بگذار تا او کشته شود16 ».پس یو�آب او را در جایی گماشت
که نزدیک به شهر محاصره شده بود ،یعنی جایی که بهترین
جنگجویان دشمن میجنگیدند�17 .آنگاه دشمنان از شهر بیرون
�آمدند و با یک حمله ،بسیاری از سربازان بنیاسرائیل را به قتل
رساندند که اوریا هم از جملٔه کشتهشدگان بود.
18یو�آب اخبار جنگ را برای داوود فرستاد 19و به نامهرسان
گفت« :وقتی پیام مرا به پادشاه گفتی 20اگر دیدی که پادشاه
خشمگین ش���د و گفت' :چرا �آنقدر به شهر نزدیک شدید؟
�آیا نمیدانستید که دش���من از بالای دیوار تیراندازی میکنند؟
21مگر فراموش کردید که در ش���هر تاباص یک زن با انداختن
سنگ �آس���یاب دس���تی از بالای دیوار ابیملک پسر جدعون را
کشت؟ پس چرا به نزدیک شهر رفتید؟' �آن وقت به او بگو که
خادمش ،اوریا هم کشته شد».
22نامهرسان �آمد و پیام یو�آب و وقایع جنگ را به داوود گزارش
داد 23و گفت« :دشمن از شهر بیرون �آمد و به ما حمله کرد.
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ما �آنها را دوباره به دروازٔه شهر راندیم�24 .آنگاه تیراندازان دشمن
از بالای دیوار شهر بر ما تیراندازی کردند و بعضی از افراد ما
را کشتند و اوریا هم کشته شد».
25داوود به قاصد گفت« :به يو�آب دلداری بده و به او بگو
نگران نباشد چون کسی نمیداند چه کسی در جنگ کشته
خواهد ش���د .به او بگو در �آینده س���ختتر بجنگد و شهر را
تسخیر کند».
26چون زن اوریا شنید که شوهرش کشته شده است ،سوگوار
ش���د27 .وقتی دوران سوگواری به پایان رسید ،داوود او را به
خانٔه خود �آورد و با او عروس���ی کرد� .آن زن برایش پسری به
دنیا �آورد ،ا ّما این کار در نظر خداوند ناپسند �آمد.

12

پیغام ناتان و توبۀ داوود

خداوند ناتان نبی را نزد داوود فرس���تاد .ناتان نزد
او رفت و این داستان را برای او تعریف کرد« :در
شهری دو مرد زندگی میکردند .یکی از �آنها ثروتمند و دیگری
فقیر بود2 .مرد ثروتمند رمه و گلّٔه فراوان داشت3 .ا ّما �آن شخص
دیگر ،از مال دنیا فقط یک ب ّرٔه ماده داشت که خریده و پرورش
داده بود و مثل حیوان دست�آموز با او و فرزندانش نَشو و نما
میکرد .از کاسٔه او میخورد و از جام او مینوشید .در �آغوش
او میخوابید و او را مانند دختر خود دوست داشت4 .روزی
یک مسافر به خانٔه مرد ثروتمند �آمد .او دلش نخواست که از
گلّه و رمٔه خود ب ّرهای را بگیرد و برای مهمانش غذا ته ّیه کند.
در عوض رفت و ب ّرٔه �آن مرد فقیر را گرفت و �آن را کباب کرد
و برای مهمان خود �آورد».
5داوود از شنیدن این داستان بسیار خشمگین شد و به ناتان
گفت« :به نام خداوند سوگند کسیکه این کار را کرد ،سزاوار
مرگ است6 .چون او با بیرحمی ب ّرٔه �آن مرد فقیر را گرفت،
او باید چهار برابر تاوان بدهد».
7ناتان به داوود گفت« :تو همان شخص هستی و خداوند
خدای بنیاسرائیل چنین میفرماید :من تو را به عنوان پادشاه
بنیاسرائیل برگزیدم .از دست شائول تو را نجات دادم8 .کاخ
شائول را به تو بخشیدم و زنهای او را به �آغوش تو دادم .تخت
س���لطنت اس���رائیل و یهودا را به تو عطا کردم .اگر همٔه اینها
کم بود ،من برایت زیادتر میدادم9 .پس چرا به فرمانهای خدا
بیاحترامی نمودی؟ و کاری کردی که در نظر من ناپسند بود؟
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اوریا را با شمشیر عمونیان به قتل رساندی و زن او را تصاحب
کردی10 .بنابراین شمش���یر هرگز از خان���وادهات دور نخواهد
بود .چرا ت���و زن اوریا را گرفتی که زن تو بش���ود؟ من از این
عمل تو بسیار ناراضی هستم11 ».خداوند چنین میگوید« :من
از خانوادٔه خودت کسی را بلای جانت میگردانم و زنهایت
را میگیرم و به مردم دیگر میدهم .و �آنها با زنهایت در برابر
چشم همه همبستر میشوند12 .تو �آن کار را در خفا کردی.
ا ّما کاری که من با تو میکنم در روز روشن و در حضور تمام
مردم اسرائیل خواهد بود».
13داوود ب���ه نات���ان گف���ت« :م���ن در براب���ر خداون���د گناه
کردهام».
ناتان گفت« :خداوند گناهت را بخشید و بهخاطر گناهی که
کردی ،نمیمیری14 .چون با این کا ِر زشت خود باعث شدهای
که دشمنان خداوند کفر بگویند ،بنابراین فرزند تو میمیرد».
15ناتان این را گفت و به خانٔه خود بازگشت.
مرگ پسر داوود

خداون���د کودکی را که بیؤه اوریا ب���رای داوود به دنیا �آورده
بود ،بیمار کرد16 .داوود از خداوند خواهش کرد که او را شفا
بدهد .روزه گرفت و تمام شب به روی زمین خوابید17 .بزرگان
قوم و خانوادهاش �آمدن���د و از او خواهش کردند که برخیزد و
با �آنها نان بخورد ،ا ّما او قبول نکرد18 .در روز هفتم کودک
مرد و خادمان داوود میترسیدند که این خبر را به او بدهند.
�آنها گفتند« :زمانی که کودک هنوز زنده بود داوود به سخنان
ما پاسخ نمیداد ،ما چگونه میتوانیم این خبر را به او بدهیم؟
زیرا ممکن است به خود صدمهای برساند».
19ا ّما وقتی داوود دید که خادمانش �آهسته صحبت میکنند،
فهمید که فرزندش مرده است .از �آنها پرسید�« :آیا کودک مرده
است؟» �آنها جواب دادند« :بلی ،مرده است».
�20آنگاه داوود از روی زمین برخاست .حمام کرد ،عطر زد
و لباس پاک پوشید .بعد برای عبادت به معبد خداوند رفت.
از �آنج���ا به خانه �آمد و گفت که برایش غ���ذا بیاورند .غذا را
�آوردند پیش رویش گذاش���تند و او خورد21 .خادمانش تع ّجب
کرده پرسیدند« :ما نمیفهمیم! وقتیکه ب ّچه زنده بود ،تو روزه
گرفتی و گریه ک���ردی .حالا که او مرده اس���ت �آمدی و نان
میخوری».
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22داوود گفت« :وقتیکه کودک هنوز زنده بود ،روزه گرفتم
و گریه کردم ،زیرا امیدوار بودم که شاید خداوند بر من رحم
کند و او ش���فا یابد23 .ا ّما حالا که او مرده است ،چرا روزه
بگیرم؟ �آیا امکان دارد که او را ب���از �آورم؟ من نزد او میروم،
ولی او نزد من باز نمیگردد».
تو ّلد سلیمان

24سپس داوود زن خود ،بتشبع را تسلّی داد و با او همبستر
شد .بعد از مدّتی بتشبع پس���ری به دنیا �آورد و او را سلیمان
نامید .خداوند او را دوست داشت 25و پیامی به وسیلٔه ناتان
نبی برای داوود فرستاد تا سلیمان را یدیدیا یعنی محبوب خدا
لقب دهد.
تسخیر ربه توسط داوود

(اول تواریخ )3-1:20

26در این زمان یو�آب با عمونیان جنگید و میخواست پایتخت
ایش���ان را تص ّرف کند 27و پیامی برای داوود فرستاده گفت:
«من با عمونیان جنگیدم و شهر ربه را که ذخیرٔه �آب �آنهاست،
تص ّرف کردم28 .پس حالا بق ّیٔه سپاه را با خود بیاور و کار را
تمام کن تا تسخیر و پیروزی به نام تو ختم شود نه به نام من».
29پس داوود همٔه سپاه را جمع کرده به ربه رفت ،جنگید و �آن
را بکلّی تص ّرف کرد30 .تاج ِمل ُکوم خدای عمونیان را که وزن
�آن س���ی و چهار کیلو طلای خالص بود و دارای جواهر بود،
از سرش گرفت و بر سر خود گذاشت و غنیمت بسیار زیاد و
گرانبهایی را با خود برد31 .مردم شهر را به بردگی گرفت تا با
ا ّره ،کلنگ و تبر کار کنند و گروهی را در کورههای �آجرپزی
به کار گماشت .به همین ترتیب با همٔه شهرهای عمونیان رفتار
کرد .سپس داوود و سپاهش به اورشلیم بازگشتند.

13

َامنون و تامار

ابشالوم ،پسر داوود خواهر زیبایی به نام تامار داشت.
پسر دیگر داوود که اَمنون نام داشت عاشق تامار
شد2 .عشق تامار �آنقدر او را رنج میداد که سرانجام بیمار شد.
چون تامار باکره بود ،امکان نداشت که امنون با او رابطهای
داشته باشد3 .امنون دوست هوش���یار و زیرکی داشت به نام
یوناداب .او پسر شمعه ،برادر داوود بود4 .یک روز یوناداب
به اَمنون گفت« :ای شاهزاده ،چرا روز به روز لاغر میشوی
و چرا به من نمیگویی چه مشکلی داری؟»
560

دوم سموئیل 13

اَمنون گفت« :من تامار ،خواهر ناتنیام را دوست دارم».
5یوناداب به او گفت« :برو به بستر و وانمود کن که مریض
هستی .وقت ی که پدرت به دیدنت �آمد از او خواهش کن که
به خواهرت تامار اجازه بدهد که پیش رویت غذا ته ّیه کند و
خود او به تو غذا بدهد6 ».پس اَمنون به بستر رفت و وانمود
کرد که مریض است.
وقتیکه پادش���اه به دیدنش �آمد ،اَمن���ون از او خواهش کرده
گفت« :لطفاً اجازه بده تا تامار به اینجا بیاید و برایم خوراک
بپزد تا بتوانم او را ببینم و او با دستهای خودش غذا را به من
بدهد».
�7آنگاه داوود به تامار پیام فرستاد و گفت« :به خانٔه برادرت
برو و برای او غذا بپز8 ».پس تامار به خانٔه امنون رفت و امنون
در اتاق خواب خود روی بستر دراز کشیده بود .تامار کمی �آرد
گرفت و خمیر کرد و نان پخت9 .بعد �آن را در یک سینی برای
او برد .ا ّما امنون از خوردن خودداری کرد و گفت« :هیچکس
در خانه نباشد .همه را بیرون کن ».بنابراین خانه خالی شد.
�10آنگاه امنون به تام���ار گفت« :نان را در اتاق خواب بیاور و
به من بده11 ».وقتی تامار نان را برای او به اتاق خوابش برد،
اَمنون از دس���ت او گرفت و گفت« :بیا خواهر عزیزم ،با من
در بستر بخواب».
12تامار گفت« :نه ،برادر ،مرا وادار به این کار نکن .چنین
کار شرم�آوری در اس���رائیل روی نداده است .نباید رسوایی به
بار بیاوری13 .میدانی که من شرمنده و رسوا میشوم و تو هم
یکی از احمقترین مردان اس���رائیل به شمار خواهی رفت .برو
با پادش���اه حرف بزن و او مرا به تو خواهد داد14 ».ا ّما اَمنون
حرف او را نش���نید و چون او از تامار قویتر بود مجبورش کرد
که با او همبستر شود.
15ناگهان اَمن���ون از تامار متن ّفر ش���د .نفرت او ش���دیدتر از
عش���قی بود که قبلا ً به او داشت .پس به تامار گفت که فوراً
از خانهاش خارج شود.
16تامار گفت« :نه ،ای برادر این کار غلط است ،زیرا اگر
مرا از خانه بیرون کنی ،این کار تو بدتر از جنایتی خواهد بود
که قبلا ً مرتکب شدی».
ا ّما اَمنون نخواست او را بشنود 17و خادم خود را صدا کرد
و گفت« :بیا ای���ن زن را از نزد من بیرون ببر و در را پش���ت
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سرش ببند18 ».پس خادم اَمنون او را از خانه بیرون کرد و در
را پشت سرش بست.
تامار ردای بلن ِد �آس���تیندار به تن داش���ت ،زیرا در �آن زمان
دختران باکرٔه پادشاه �آنگونه ردا میپوشیدند19 .تامار خاکستر
بر سر خود ریخت ،لباس خود را پاره کرد و درحالیکه دستهای
خود را بر سر گذاشته بود فریادکنان از �آنجا رفت20 .ابشالوم
از تامار پرسید�« :آیا برادرت این کار را با تو کرده است؟ �آرام
غصه نخور .او برادر توست ».تامار در خانٔه ابشالوم در
باشّ .
غم و پریشانی به سر میبرد.
21هنگامیکه داوود پادشاه این خبر را شنید ،بسیار خشمگین
شد .ولی پسر خود اَمنون را سرزنش نکرد .چون او پسر اولش
بود .او را بسیار دوست میداشت22 .ابشالوم از اَمنون بهخاطر
این عمل متن ّفر شد ولی خاموش ماند.
انتقام ابشالوم

23دو سال از �آن ماجرا گذشت .پشمچینان ابشالوم در نزدیکی
افرایم ،پشم گوسفندان او را میچیدند .و ابشالوم تمام برادران
خود را در �آن مراسم دعوت کرد24 .ابشالوم نزد پادشاه رفت
و او و م�أمورینش را به جشن پشمچینی دعوت کرد.
25پادش���اه گفت« :خیر فرزندم ،اگر همٔه م���ا بیاییم برایت
بسیار زحمت میشود ».ابشالوم بسیار اصرار کرد ،ا ّما پادشاه
نپذیرفت .از او تش ّکر کرد و برکتش داد.
26ابشالوم گفت« :اگر شما نمیتوانید بیایید ،به برادرم اَمنون
اجازه دهید که بیاید».
پادش���اه پرس���ید« :چرا میخواهی اَمنون بیاید؟» 27ا ّما چون
ابشالوم بسیار پافش���اری کرد ،پادش���اه اجازه داد که اَمنون و
همٔه پس���ران دیگرش با او بروند28 .بعد ابش���الوم به خادمان
خود امر کرد« :صبر کنید تا اَمنون مست شراب شود .زمانی
که اشاره کردم فوراً وی را بکش���ید و نترسید ،زیرا به دستور
من این کار را میکنید .پس دلیر و شجاع باشید29 ».بنابراین
خادمان ابشالوم امر سرور خود را بجا �آورده ،امنون را کشتند.
پس���ران دیگر پادشاه بر قاطرهای خود س���وار شدند و از ترس
جان خود فرار کردند.
30وقتی �آنها هنوز در راه بودند به داوود خبر رسید که ابشالوم
همٔه پس���ران او را کشته و کس���ی از �آنها زنده نمانده است.
�31آنگاه پادشاه برخاست و لباس خود را پاره کرد و بر روی زمین
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دراز کشید .همٔه خدمتکارانش با جامههای دریده در اطرافش
ایستاده بودند32 .ا ّما یوناداب ،برادرزادٔه داوود پسر شمعه گفت:
«خاطرتان جمع باشد ،همٔه �آنها کشته نش���دهاند .تنها اَمنون
مرده است .ابشالوم از همان روزی که امنون به خواهرش تامار
تجاوز کرد ،نقشٔه کشتن او را در سر داشت و چنین تصمیم
گرفته بود33 .خبری که شنیدید حقیقت ندارد .همانطور که
گفتم به غیراز اَمنون همٔه پسران پادشاه زنده هستند».
34ابشالوم فرار کرد .کسانیکه مراقب و محافظ شهر بودند،
جمع ّیت بزرگی را دیدند که از جادٔه کنار کوه به طرف شهر
می�آیند35 .یوناداب به پادشاه گفت�« :آنها پسران تو هستند که
می�آیند درست همانطور که به تو گفتم36 ».همین که حرفش
تمام شد ،پسران پادشاه رسیدند و همگی با صدای بلند گریه
کردند .پادشاه و م�أمورینش هم به تلخی گریستند.
37ابشالوم گریخت و نزد تلمای پسر عمیهود ،پادشاه جشور
رفت و داوود مدّت زیادی برای پسر خود ماتم گرفت38 .ابشالوم
مدّت سه سال در جشور ماند39 .اکنون داوود غم مرگ اَمنون
را فراموش کرده بود و دلش میخواست ابشالوم را ببیند.

14

ترتیب بازگشت ابشالوم توسط یوآب

چون یو�آب پس���ر صرویه فهمید که پادشاه شوق
بسیاری برای دیدن ابش���الوم دارد2 ،به دنبال زن
زیرکی که در شهر تقوع بود فرستاد .به او گفت« :خود را به
دروغ عزادار نشان بده .لباس عزاداری بپوش .سرت را شانه
نکن و طوری خود را نشان بده که مدّت زیادی عزادار بودهای.
3سپس نزد پادش���اه برو و هر �آنچه به تو میگویم به او بگو».
�آنگاه به او یاد داد چه بگوید.
4وقتی �آن زن به حضور پادشاه �آمد ،در برابر او به علامت احترام روی
به خاک نهاد و عرض کرد« :ای پادشاه ،به من کمک کنید!»
5پادشاه پرسید« :چه میخواهی؟»
زن جواب داد« :من زن بیوهای هس���تم .شوهرم فوت کرده
است6 .این کنیزت دو پس���ر داشت� .آن دو در صحرا با هم
جنگ کردند و در �آنجا کسی نبود که �آنها را از هم جدا کند.
در نتیجه یکی از �آنها کشته ش���د7 .حالا تمام خانواده تقاضا
دارند که من پس���ر دیگرم را به دست قانون بسپارم تا بهخاطر
قتل برادر خود کشته شود .اگر این کار را بکنم وارثی برای ما
باقی نمیماند و نام شوهرم از صفحٔه روزگار محو میشود».
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8پادش���اه به زن گفت« :به خانهات برو و من مشکل تو را
حل خواهم کرد».
9زن گفت« :پادشاها! این گناه به گردن من و خانوادهام باشد
و تو و خانوادهات عاری از هر گناه باشید».
10پادشاه گفت« :اگر کسی تو را تهدید کرد ،او را به حضور
من بیاور و من به تو اطمینان میدهم که کسی به تو صدمهای
نمیتواند برساند».
�11آنگاه زن گفت« :پس به نام خداوند سوگند یاد کنید که
از کشتن پسر دیگرم ،توسط خویشاوندانم جلوگیری کنید».
پادشاه گفت« :به خداوند سوگند یاد میکنم که نمیگذارم
حتّی یک تار موی پسرت کم شود».
12زن گفت« :ای پادش���اه ،اجازه بفرمایید که یک خواهش
دیگر هم بکنم ».پادشاه پرسید« :چه میخواهی؟»
13زن گفت« :پس چرا این کار را در حق قوم خدا نمیکنید؟
مقصر است ،زیرا
پادشاه در این تصمیمی که دربارٔه من گرفته ّ
پس���ر خودش را که �آواره است ،نبخش���یده و به خانه نیاورده
است14 .سرانجام همٔه ما میمیریم .زندگی ما مثل �آب است
که وقتی به زمین ریخت ،جمع کردن �آن غیر ممکن اس���ت.
حتّی خدا نیز جان کسی را نمیگیرد ،بلکه در عوض میکوشد
تا جان گمشدهای را بازیابد15 .ای پادشاه ،دلیل اینکه من نزد
شما �آمدهام این اس���ت که مردم مرا ترساندند؛ ا ّما من با خود
گفتم که به حضور پادشاه میروم و عرض خود را میکنم شاید
پادشاه خواهش مرا بجا �آورد 16من فکر کردم تو ای پادشاه به
عرایضم تو ّجه میکنی و مرا و پس���رم را از دست �آن کسیکه
میخواهد ما را از س���رزمینی که خدا به ما داده اس���ت ،جدا
کن���د و از بین ببرد ،رهایی میده���ی17 .من با خود گفتم که
کلام پادشاه به من امن ّیت میبخشد ،زیرا پادشاه مانند فرشتٔه
خداوند است و فرق خوبی و بدی را میداند .خداوند پشت
و پناهت باشد».
�18آنگاه پادشاه به �آن زن گفت« :یک سؤال از تو میکنم و
تو باید صادقانه جواب بدهی ».زن گفت« :بفرمایید».
19پادشاه پرسید�« :آیا یو�آب تو را به اینجا فرستاد؟»
زن جواب داد« :عمر پادشاه دراز باد! من نمیخواهم چیزی
را از پادشاه پنهان کنم .بله ،یو�آب مرا به اینجا فرستاد و �آنچه
را که به شما گفتم او به من یاد داد20 .او این کار را کرد تا
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منظور خود را به طور غیر مستقیم به عرض پادشاه برساند .ا ّما
روشن شد که پادشاه مانند فرشتٔه خداوند ،خردمند و دانا و از
همٔه رویدادها باخبر است».
�21آنگاه پادشاه به یو�آب گفت« :من تصمیم گرفتم که �آنچه
را که تو میخواهی انجام دهم .برو و ابشالوم را بیاور».
22یو�آب خود را بر روی زمین افکند و تعظیم کرد و گفت:
«پادشاها! خداوند شما را برکت دهد! امروز به این خدمتکار
معلوم شد که پادش���اه از من رضایت دارند ،زیرا خواهش من
را قبول فرمودند23 ».پس یو�آب برخاست و به جشور رفت و
ابشالوم را به اورشلیم �آورد24 .پادشاه گفت« :او را به خانهاش
ببر و به اینجا نیاور .من نمیخواهم او را ببینم ».به این ترتیب
ابشالوم در خانٔه خود زندگی کرد و دیگر پادشاه را ندید.
آشتی داوود با ابشالوم

25در اسرائیل کسی به زیبایی ابشالوم پیدا نمیشد .از فرق
سر تا کف پا هیچگونه عیبی در او نبود26 .او موی سر خود را
سالانه یکبار کوتاه میکرد .زیرا در مدّت یک سال �آنقدر بلند
و سنگین میشد که وزن �آن به بیش از دو کیلوگرم میرسید.
27ابشالوم سه پس���ر و یک دختر به نام تامار داشت که دختر
بسیار زیبایی بود.
28ابشالوم دو سال در اورشلیم زندگی کرد و هیچگاه پادشاه
را ندید29 .بعد به یو�آب پیام فرستاد که بیاید و او را نزد پادشاه
ببرد ،ا ّما یو�آب نخواست که بیاید .بار دوم از او خواهش کرد
که بیاید ،باز هم قبول نکرد�30 .آنگاه ابشالوم به خدمتکاران
خود گفت« :مزرعٔه یو�آب پهلوی کشتزار من است و او در �آن
جو کاشته است .بروید و �آن را �آتش بزنید ».خدمتکاران رفتند
و مزرعٔه او را �آتش زدند.
31یو�آب به خانٔه ابشالوم رفت و از او پرسید« :چرا خدمتکاران
تو مزرعٔه مرا �آتش زدند؟»
32ابشالوم جواب داد« :من از تو خواهش کردم که اینجا بیایی
تا تو را به حضور پادشاه بفرستم که از او بپرسی چرا مرا از جشور
به اینجا �آورد؟ برای من بهتر بود که در همانجا میماندم .بنابراین
میخواهم نزد پادشاه بروم تا اگر گناهکارم مرا بکشد».
33یو�آب رفت و پیام ابشالوم را به پادشاه رساند .پادشاه او
را به حضور خود خواند .وقتی ابشالوم نزد پادشاه �آمد ،روی
بر زمین نهاده و تعظیم کرد و پادشاه او را بوسید.
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15

نقشۀ ابشالوم برای شورش

بعد از مدّتی ابشالوم ا ّرابه و اسبهایی �آماده کرد و
نیز یک گروه محافظ پنجاه نفری را که در جلوی
او میدویدند ،استخدام کرد2 .او هر روز ،صبح زود از خواب
بیدار میشد و به دروازٔه شهر رفته میایستاد .هرکسی که برای
رسیدگی به شکایت خود نزد پادش���اه میرفت ،ابشالوم او را
صدا میکرد و میپرسید« :از کدام شهر هستی؟» و هنگامیکه
او میگفت که از فلان طایفٔه اسرائیل اس���ت3 ،ابشالوم به او
میگفت« :ا ّدعای تو درست است ،ا ّما پادشاه کسی را ندارد
که به ا ّدعای تو رسیدگی کند4 .ای کاش من قاضی بودم و �آن
وقت هرکس که دعوایی داشت ،نزد من می�آمد و من از روی
عدل و انصاف به دعوای او رسیدگی میکردم5 ».هرگاه شخصی
به او نزدیک میشد و تعظیم میکرد ،ابشالوم با او دست میداد
و او را میبوسید6 .به این ترتیب ابشالوم با همٔه مردم اسرائیل
که برای رسیدگی به شکایت خود به حضور پادشاه می�آمدند،
چنین رفتار میکرد و دل همٔه مردم را به دست می�آورد.
7بعد از چهار س���ال ابش���الوم به پادش���اه گفت« :خواهش
میکنم که به من اجازه بدهید تا به حب���رون بروم و نذری را
که به خداوند کردهام ،ادا کنم8 .زیرا وقتیکه در جشور بودم
نذر کردم که اگر خداوند مرا دوباره به اورشلیم بازگرداند ،به
حبرون میروم و خداوند را پرستش میکنم».
9پادش���اه گفت« :ب���رو ،خدا نگهدارت ».پس ابش���الوم به
حبرون رفت10 .ا ّما ابشالوم به سراسر اسرائیل جاسوسانی با این
پیام فرستاد« :هنگامیکه صدای ش���یپور را شنیدید ،بگویید:
ابشالوم پادشاه حبرون است11 ».دویست نفر که ابشالوم �آنها
را دعوت نموده بود با وی از اورشلیم به حبرون رفتند .ا ّما �آنها
از اهداف وی خبر نداشتند12 .هنگام مراسم قربانی ،ابشالوم
اخیتوفل جیلونی را که مشاور داوود بود از شهر جیلوه نزد خود
خواند .به این ترتیب ،دسیسه دامنهدار شد و به تعداد طرفداران
ابشالوم افزود.
گریز داوود از اورشلیم

13کس���ی برای داوود به اورش���لیم خبر �آورده گفت« :مردم
اسرائیل ،ابشالوم را پیروی میکنند».
�14آنگاه داوود ب���ه تمام مردانی که با او در اورش���لیم بودند
گفت« :اگر میخواهید از دست ابشالوم جان سالم بدر ببریم،
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باید هرچه زودتر از اینجا فرار کنیم .وگرنه ابش���الوم بزودی به
اینجا میرسد و ما را شکست خواهد داد و همٔه مردم شهر را
خواهد کُشت».
15مردانش به او گفتند« :ما ب���رای اجرای هر امر و خدمتی
حاضر و �آمادهایم16 ».پس پادشاه و خانوادهاش به راه افتادند،
ا ّما داوود ده نفر از صیغههای خ���ود را برای نگهداری خانه،
همانجا گذاشت.
17هنگامی ک���ه داوود و افرادش ش���هر را ترک میکردند در
�آخرین خانه من���زل کردن���د18 .تمام م�أمورینی که با او بودند،
همراه با ششصد نفر از مردم جت که محافظین سلطنتی بودند،
به دنبال او �آمده ،از جلوی او عبور کردند19 .پادش���اه از اِتای
جتی پرسید« :تو چرا همراه ما �آمدی؟ با همراهانت به اورشلیم
نزد پادشاه ابشالوم پادشاه برو .چرا که تو یک بیگانه و دور از
میهن خود هس���تی20 .دیروز بود که �آمدی و امروز تو را باز با
خود �آواره سازم؟ خدا میداند که سرنوشت مرا به کجا خواهد
برد .پس بازگرد و همراهانت را هم با خود ببر .خداوند پشت
و پناهت باشد».
21ا ّما اتای به پادشاه گفت« :به نام خداوند و به جان شما
سوگند یاد میکنم که به هر کجا بروید از شما جدا نمیشوم،
چه در مرگ و چه در زندگی».
22پادشاه گفت« :بس���یار خوب ،همراه ما بیا� ».آنگاه اتای
با همٔه مردمان و کودکانش���ان از جلوی پادشاه عبور کردند.
23همگی درحالیکه با صدای بلند گریه میکردند ،همراه با
پادش���اه از وادی قدرون عبور کردند و به ط���رف بیابان به راه
افتادند.
�24آنگاه ابیاتار ،صادوق و همٔه لاویان صندوق پیمان خداوند
را در کنار جاده قرار دادند تا تمام مردم از شهر خارج شدند.
25بعد پادشاه به صادوق گفت« :صندوق خداوند را دوباره به
شهر ببر و اگر خداوند به من لطف کند ،مرا به اینجا باز خواهد
گرداند تا دوباره صندوق و مسکن او را ببینم26 .ولی اگر او
از من راضی نباش���د� ،آنگاه خود را تسلیم خواست او خواهم
کرد27 ».بعد پادشاه به صادوق گفت« :ببین ،به سلامتی به
شهر بازگرد و پس���رت اخیمعص و یوناتان پسر ابیاتار را هم با
خود ببر28 .من در گذرگاه رودخانه منتظر پیام تو میباشم که
مرا از چگونگی اوضاع اورش���لیم �آگاه کنی29 ».پس صادوق
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و ابیاتار صندوق خداوند را دوباره به اورشلیم بردند و در �آنجا
ماندند.
30داوود درحالیکه گریه میکرد پای برهنه و سر پوشیده به
فراز کوه زیتون بالا رفت .همٔه همراهان او هم سرهای خود را
پوش���انده بودند و به دنبال او میرفتند و میگریستند31 .وقتی
کس���ی به داوود خبر داد که اخیتوفل ،مش���اور او با ابش���الوم
همدست ش���ده اس���ت ،گفت« :ای خداوند دعا میکنم که
اخیتوفل پندهای احمقانهای به ابشالوم بدهد».
32چون داوود به بالای کوه ،به جایی رسید که مردم برای
عبادت جمع ش���ده بودند ،حوش���ای ارکی ب���ا جامٔه دریده و
خاک بر سر منتظر او بود33 .داوود به او گفت�« :آمدن تو با
من کمکی به من نمیکند34 .ولی اگر به اورش���لیم بازگردی
میتوانی مفید واقع ش���وی .به ابش���الوم بگو همانطور که به
پدرت خدمت کردم ،همین کار را برای تو انجام خواهم داد
و در این صورت میتوانی نقش���ههای اخیتوفل را خنثی کنی.
36-35صادوق و ابیاتار و پسرانشان ،اخیمعص و یوناتان هم
�آنجا هس���تند .هرچه از خاندان پادشاه ش���نیدی به وسیلٔه �آنها
برایم بفرست».
37پس حوشای ،دوست داوود روانٔه شهر شد و هم زمان با
ابشالوم وارد اورشلیم شد.

16

داوود و صیبا

هنگامیکه داوود از بالای کوه س���رازیر شد صیبا
خادم مفیبوشت را دید که منتظر اوست و با خود
چند الاغ پالان شده ،دویست قرص نان ،صد بسته کشمش،
صد بسته میؤه تازه و یک مشک شراب �آورده بود2 .پادشاه از
صیبا پرسید« :اینها را برای چه �آوردی؟»
صیبا جواب داد« :الاغها را برای �آن �آوردم تا خانوادٔه پادشاه از
�آنها برای سواری استفاده کنند .کشمش و میوه را برای خادمان
و شراب را برای نوشیدن خستگان در بیابان �آوردم».
3پادشاه پرسید« :نؤه اربابت کجاست؟» صیبا جواب داد« :او
هنوز در اورشلیم است .به من گفت که قوم اسرائیل سلطنت
پدربزرگش ،شائول را به او برمیگردانند».
4پادش���اه گفت« :هر �آنچه از �آن اوست را به تو میدهم».
صیبا گفت« :پادشاها من بندٔه تو هستم .باشد که همیشه از
من خشنود باشید».
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5وقتی داوود به بحوریم رس���ید ،شخصی از خانوادٔه شائول
به نام شمعی ،پسر جیرا به سر راهش���ان �آمده ،دشنام داد 6و
به طرف داوود پادشاه ،خادمان ،م�أموران و دلاورانی که دور
او بودند ،س���نگ میانداخت 7و گفت« :برو گمشو ای مرد
قاتل و پس���ت8 .خداوند انتقام خون خاندان شائول را که تو
به جایش پادشاه ش���دی از تو گرفت .مصیبتی بر تو �آمد و تو
را از سلطنت برداشت و پسرت ابشالوم را جانشینت ساخت.
ای قاتل خونریز».
�9آنگاه ابیشای پسر صرویه پیش �آمد و به پادشاه گفت« :چطور
اجازه میدهی که این س���گ مرده به �آقای من ،پادشاه دشنام
بدهد؟ اجازه بدهید که بروم و سرش را از تن جدا کنم؟»
10ا ّما پادش���اه به ابیش���ای و یو�آب گفت« :این کار به شما
مربوط نیس���ت .اگر او به من دش���نام میدهد ،خداوند به او
گفته است .پس چه کس���ی میتواند به او بگوید که چرا این
کار را میکنی؟» 11بعد داوود به ابیشای و همٔه خادمان خود
گفت« :چرا از دش���نام این بنیامینی تع ّجب میکنید؟ پسر من
که از رگ و خون من است ،قصد کشتن مرا دارد .بگذارید
دش���نامم بدهد ،زیرا خداوند به او چنین گفته است12 .شاید
خداوند غم و پریش���انی مرا ببیند و بهخاطر این دش���نامها ،مرا
برکت بدهد13 ».داوود و همراهان او به راه خود ادامه دادند
و شمعی هم درحالیکه دشنام میداد و به طرف داوود سنگ
میانداخت و خاک به هوا میپاش���ید در جه���ت مخالف به
سوی کوه رفت14 .پادشاه و همٔه کسانیکه با او بودند خسته
و درمانده به مقصد رسیدند و استراحت کردند.
ابشالوم در اورشلیم

15ابش���الوم و پیروان او همراه با اخیتوفل به اورشلیم �آمدند.
16وقتی حوش���ای ارکی ،دوست داوود نزد ابشالوم �آمد ،به او
گفت« :زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه!»
17ابشالوم از حوشای پرسید�« :آیا وفاداری خود را به دوستت
به این قسم نشان میدهی؟ چرا همراه دوستت نرفتی؟»
18حوشای جواب داد« :من خدمتکار کسی میباشم و نزد �آن
شخصی میمانم که از طرف خداوند و اکثریت مردم اسرائیل
انتخاب شده باشد19 .از طرف دیگر ،چون در خدمت پدرت
بودم ،میخواهم در خدمت شما نیز باشم».
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�20آنگاه ابشالوم از اخیتوفل پرسید« :حالا که به اینجا رسیدیم
چه باید کرد؟»
21اخیتوفل گفت« :برو با همٔه صیغههای پدرت که از خانهاش
نگهداری میکنند ،همبس���تر ش���و� .آنگاه همٔه مردم اس���رائیل
میدانند که تو در نظر پدرت منفور شدهای و در نتیجه بیشتر
از تو پشتیبانی میکنند22 ».پس چادری برای ابشالوم به پشت
بام برپا کردند و ابش���الوم درحالیکه همٔه مردم اسرائیل تماشا
میکردند وارد چادر شد و با همٔه صیغههای پدر خود همبستر
شد23 .به این ترتیب هر پیشنهادی که اخیتوفل میداد ،ابشالوم
مانند داوود �آن را قبول میکرد و در نظر او �آنقدر عاقلانه میبود
که گویی کلام خداست.

17

حوشای ابشالوم را گمراه میکند

اخیتوفل به ابشالوم گفت« :به من اجازه بده که
دوازده هزار نفر را انتخاب کنم و امشب به تعقیب
داوود بروم2 .حالا که او خس���ته و ناامید اس���ت به او حمله
میکنیم .او ترسیده و همراهان او فرار خواهند کرد و من تنها
پادشاه را میکش���م3 .و همراهان او را نزد تو می�آورم4 ».این
پیشنهاد مورد قبول ابشالوم و سران قوم قرار گرفت.
5بعد ابشالوم گفت« :از حوشای ارکی هم بپرسید که نظر
او در این مورد چیس���ت6 ».وقتی حوشای �آمد ،ابشالوم از او
پرسید« :تو چه میگویی؟ �آیا نظر اخیتوفل را قبول کنم؟»
7حوشای گفت« :این بار پیشنهاد اخیتوفل درست نیست.
8پدرت و مردان او ،جنگجویان شجاعی هستند و مانند خرسی
که ب ّچههایش در بیابان ربوده شده باشند ،خشمگین و بیتابند.
گذشته از این پدرت در جنگ شخص �آزموده و با تجربهای است
و شب در بین سربازان خود نمیخوابد9 .اکنون شاید در غاری
یا جای دیگری پنهان شده باشد و کافی است ،بیرون بیاید و
چند نفر از افراد تو را بکشد� ،آنگاه شایعه شکست سپاه تو در
همهجا پخش میشود10 .شاید حتّی شجاعترین مردان شیردل،
از ترس بکلّی خود را ببازند .زیرا همٔه مردم اس���رائیل میدانند
که پدرت و مردانی که با او هستند ،دلاور و شجاع میباشند.
11پیشنهاد من این است که تمام مردان جنگی اسرائیل از دان
تا بئرشبع که مانند ریگ بیشمارند جمع شوند و شما �آنها را
فرماندهی کنید12 .ما به جایی که اوست حمله میکنیم و مثل
ش���بنمی که بر زمین میبارد بر او ف���رود می�آییم� .آنگاه از او و
570

دوم سموئیل 17

همراهان او اثری باقی نمیماند13 .اگر به داخل شهر بگریزد،
�آنگاه همٔه سپاه اسرائیل با شما هس���تند .دیوارهای شهر را با
کمند به نزدیکترین د ّره میکش���یم و به عمق �آن میاندازیم تا
حتّی یک دانه سنگ �آن هم باقی نماند».
14پس ابش���الوم و تمام مردم اس���رائیل گفتند که ر�أی و نظر
حوش���ای بهتر از نظر اخیتوفل است ،زیرا خداوند چنین مقدّر
فرموده بود که پیشنهاد عاقلانٔه اخیتوفل قبول نشود و خداوند
ابشالوم را به روز بد گرفتار کند.
هشدار به داوود

15بعد حوشای به صادوق و ابیاتار کاهن بیان کرد که اخیتوفل
چه نظری داد و پیشنهاد خودش چه بود«16 .پس فوراً پیامی به
داوود بفرست و به او اطّلاع بده که شب را نباید در گذرگاه
رودخانه بگذراند ،بلکه هرچه زودتر �آنجا را ترک کند وگرنه
او و همٔه همراهانش نابود میشوند».
17یوناتان پسر ابیاتار و اخیمعص پسر صادوق در عین روجل منتظر
بودند و کنیزی برای ایشان خبرها را می�آورد تا �آنها نیز فردا به داوود
برسانند� .آن دو برای اینکه دیده نشوند نمیتوانستند به داخل شهر
بروند18 .با وجود �آنهمه احتیاط ،یکی از غلامان� ،آنها را دید و به
ابشالوم خبر داد .پس �آن دو فوراً از �آنجا به بِ ُحوریم گریختند .در
�آنجا شخصی �آنها را در چاه خانٔه خود پنهان کرد19 .زن صاحب
خانه ،سر چاه را با پارچهای پوشاند و بروی پارچه مقداری گندم
ریخت که چاه معلوم نشود20 .وقتی خادمان ابشالوم �آمدند و از
او پرسیدند که اخیمعص و یوناتان کجا هستند.
زن گفت�« :آنها به �آن طرف رودخانه رفتند».
خادمان پس از �آنکه جس���تجو کردند و �آنه���ا را نیافتند ،به
اورشلیم برگش���تند21 .وقتی �آنها رفتند ،یوناتان و اخیمعص از
چاه بیرون �آمدند و نزد داوود پادشاه رفتند و گفتند« :زود باش
و از رودخانه عبور کن ،زیرا اخیتوفل پیشنهاد کرده است که
تو را دستگیر کنند و بکش���ند�22 ».آنگاه داوود برخاست و با
همراهان خود از رود اردن عبور کردند و تا سپیده َدم حتّی یک
نفر هم در �آنجا نماند.
23چون اخیتوفل دید که پیشنهادش مورد قبول قرار نگرفت،
الاغ خود را پالان کرد و به ش���هر و خانٔه خود رفت .پس از
�آنکه کارهای خود را سر و سامان داد ،خود را به دار �آویخت
و او را در �آرامگاه پدرش به خاک سپردند.
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24داوود به محنایم رسید .ابشالوم اردوی اسرائیل را �آماده و
مج ّهز کرد و از رود اردن گذشت25 .ابشالوم عماسا را به جای
یو�آب به فرماندهی س���پاه خود برگزید( .عماسا پسر شخصی
به نام یترای اس���رائیلی ،ش���وهر ابیجایل دختر ناحاش ،خواهر
صرویه ،مادر یو�آب بود26 ).ابش���الوم و س���پاه او در سرزمین
جلعاد اردو زدند.
27چون داوود به محنایم �آمد ،ش���وبی پس���ر ناحاش از ربت
بنیعمون ،ماخیر پس���ر عمیئیل از لودبار و برزلائی جلعادی از
روجلیم از او استقبال کردند29-28 .برای �آنها بستر ،دیگ و
کاسه ،گندم و جو ،غلّه ،لوبیا ،عدس ،عسل و پنیر ،کشک
و چند گوسفند �آوردند و به �آنها گفتند« :در این سفر در بیابان
گرسنه ،تشنه و خسته شدهاید».

18

شکست و مرگ ابشالوم

داوود مردانی را که با او بودند گرد �آورد و برای
�آنها فرماندهانی در گروهه���ای صد نفری و هزار
نفری گماشت2 .یک سوم لشکر را به فرماندهی یو�آب ،یک
سوم دیگر به فرماندهی ابیشای پسر صرویه ،برادر یو�آب و یک
س���وم �آنها را به رهبری اتای جتی به راه انداخت و پادشاه به
مردم گفت« :من نیز با شما خواهم �آمد».
3ا ّما �آنها به او گفتند« :خیر ،ش���ما نباید بیایید .زیرا اگر ما
بگریزیم برای دش���من اهم ّیتی ندارد .ارزش شما برای ما بیش
از ده هزار نفر اس���ت .بهتر است که در شهر بمانید و اگر به
کمکی نیاز داشتیم برای ما بفرست».
4پادش���اه گفت« :بسیار خوب ،هرچه شما صلاح میدانید
انجام خواهم داد ».پس داوود در دروازٔه شهر ایستاد و همگی در
دستههای صد نفری و هزار نفری از شهر بیرون رفتند5 .پادشاه
به یو�آب ،ابیش���ای و اتای گفت« :بهخاطر من با ابشالوم که
جوان اس���ت با ملایمت رفتار کنید ».همٔه مردم فرمانی را که
داوود دربارٔه ابشالوم داد ،شنیدند.
6س���پاه داوود برای مقابله با لشکر اسرائیل به خارج از شهر
رفت و جنگ در جنگل افرایم ش���روع ش���د7 .در نتیجه سپاه
داوود لشکر اسرائیل را شکست داد و بسیاری کشته شدند.
تعداد کشتهشدگان به بیست هزار نفر میرس���ید8 .جنگ در
سراسر �آن ناحیه گس���ترش یافت .تعداد کسانیکه در جنگل
مردند زیادتر از �آنهایی بود که با شمشیر کشته شدند.
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9در هن���گام جنگ ،ابش���الوم به چند نف���ر از خادمان داوود
بر خورد .او بر قاطر خود سوار ش���د و فرار کرد .قاطر از زیر
ش���اخههای یک درخت بزرگ بلوط رفت ،سر ابشالوم میان
ش���اخهها گیر کرد و او در هوا �آویزان ماند .قاطر از زیر پایش
رفت و به دویدن ادامه داد10 .شخصی او را در �آن حال دید و
به یو�آب خبر داده گفت« :من ابشالوم را دیدم که از درخت
بلوط �آویزان بود».
11یو�آب از او پرس���ید« :چه گفتی؟ تو او را در �آنجا دیدی و
نکش���تی؟ اگر او را میکشتی من به تو ده س��� ّکٔه نقره و یک
کمربند میدادم».
12ا ّما �آن مرد به او گفت« :اگر هزار س ّکٔه نقره هم میدادی،
دست خود را بر پسر پادش���اه بلند نمیکردم ،زیرا شنیدم که
داوود به تو و ابیشای و اتای چه امر کرد .او گفت که بهخاطر
او به ابشالوم جوان صدمهای نرسانیم13 .و اگر من به پادشاه
خیانت میکردم و پسرش را میکشتم ،از پادشاه مخفی نمیماند
و تو نیز از من دفاع نمیکردی».
14یو�آب گفت« :نمیخواهم با این حرفها وقت خود را تلف
کنم� ».آنگاه درحالیکه ابش���الوم زنده بود سه نیزه را گرفته و
به قلب او فرو کرد15 .س���پس ده نفر از سربازان یو�آب به دور
ابشالوم حلقه زدند و او را کشتند.
�16آنگاه یو�آب شیپور نواخت و همٔه لشکر از تعقیب اسرائیل
دست کش���یدند17 .جسد ابش���الوم را به جنگل برده در چاه
عمیقی ،انداختند و با تودٔه بزرگی از س���نگ �آن را پوشاندند.
همٔه سپاه اسرائیل به شهرهای خود گریختند.
18ابشالوم وقتی زنده بود در دشت پادشاه بنای یادبودی برای
خود ساخته بود ،زیرا میگفت« :من پسری ندارم که نام مرا
زنده نگه دارد ».پس �آن را به نام خود ،یعنی یادبود ابش���الوم
نامید که تا به امروز به همان نام یاد میشود.
خبر مرگ ابشالوم به داوود

19بعد اخیمع���ص پس���ر صادوق گفت« :حال���ا میروم و به
پادش���اه مژده میدهم که خداوند او را از دس���ت دش���منانش
نجات داد».
20یو�آب به او گفت« :نه ،ت���و نباید امروز این مژده را به او
بدهی .یک روز دیگر این کار را بکن ،زیرا پسر پادشاه مرده
است21 ».و یو�آب به مرد حبشهای گفت« :تو برو �آنچه را که
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دیدی به پادشاه خبر بده ».مرد حبشهای تعظیم کرد و به راه
افتاد.
22اخیمعص باز به یو�آب گفت« :خواهش میکنم بگذار که
من هم به دنبال �آن حبش���های بروم ».یو�آب گفت« :فرزندم،
حالا رفتن تو فایدهای ندارد ،زیرا خبر بیش���تری نیست که تو
ببری».
23اخیمعص گفت« :به هر حال من میخواهم بروم».
یو�آب به او اجازه داده گفت« :بس���یار خ���وب ،برو� ».آنگاه
اخیمعص از راه کوتاه دشت اردن رفت و پیش از مرد حبشهای
به �آنجا رسید.
24داوود کنار دروازٔه شهر نشسته بود .هنگامیکه دیدهبان به
بالای دیوار رفت ،مرد تنهایی را دید که به طرف �آنها میدود.
25دیدهبان به داوود خبر داد .پادشاه گفت« :اگر تنهاست حتماً
خبری �آورده است ».وقتی او نزدیکتر شد،
26دیدهبان ش���خص دیگری را دید که به طرف او میدود.
دیدهبان صدا کرد« :یک نفر دیگر هم میدود».
پادش���اه گفت« :البتّ���ه او هم خبر بیش���تری با خ���ود �آورده
است».
27دیدهبان گفت« :شخص اولی مثل اخیمعص میدود».
پادشاه گفت« :او شخص خوبی است و خبر خوش می�آورد».
28اخیمعص با �آواز بلند گفت« :پادشاها ،خبر خوشی است».
�آنگاه در برابر او تعظیم ک���رده صورت بر زمین نهاد و گفت:
«سپاس بر خداوند خدای شما ،که شما را در مقابل مردمانی
که علیه شما شورش کردند ،پیروزی بخشید».
29پادشاه پرسید�« :آیا ابشالوم سالم است؟» اخیمعص جواب
داد« :وقتی یو�آب مرا فرستاد ،در �آنجا هنگامٔه بزرگی برپا بود،
ا ّما ندانستم که چه بود».
30پادشاه گفت« :صبر کن ،تو همین جا باش ».پس اخیمعص
به یک طرف ایستاد.
31در همین وقت مرد حبشهای رسید و گفت« :مژده! زیرا
خداوند امروز تو را از شر �آنهایی که در مقابل تو شورش کردند،
نجات داد».
32پادشاه پرسید�« :آیا ابشالوم جوان سالم است؟» مرد حبشهای
گفت« :خداوند همٔه دشمنان پادشاه و تمام �آنهایی را که برضد
او برخاستند ،به روز �آن جوان گرفتار کند».
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33پادشاه بسیار غمگین شد و به اتاق بالای دروازه رفت و
گفت« :ای فرزندم ،ابشالوم ،ای پسرم ،ابشالوم! ای کاش من
به جای تو میمردم! ای ابشالوم ،فرزندم ،پسرم!»

19

سرزنش داوود توسط یوآب

یو�آب باخبر ش���د که پادش���اه برای ابش���الوم گریه
میکند و سوگوار اس���ت2 .چون مردم شنیدند که
پادشاه بهخاطر پسر خود بسیار غمگین است ،پیروزی �آن روز
به اندوه تبدیل شد3 .سربازان همه به �آرامی وارد شهر شدند،
مانند سپاهی که شکست خورده باش���د4 .پادشاه روی خود
را پوشاند و با صدای بلند گریه کرد و گفت�« :آه ای پسرم،
ابشالوم! وای پسرم ،ابشالوم!»
�5آنگاه یو�آب به کاخ پادشاه �آمد و به او گفت« :امروز تو همه
را خجالت دادی .همین مردم بودند که زندگی تو ،پس���ران،
دختران ،زنان و صیغههای���ت را نجات دادند6 .تو دش���منان
خود را دوست داری و از کسانیکه به تو مح ّبت دارند نفرت
داری .حالا به ما ثابت شد که م�أموران و خدمتکارانت نزد تو
هیچ ارزش���ی ندارند .امروز فهمیدیم که اگر ابشالوم زنده بود
و همٔه ما کشته میشدیم تو شاد میش���دی7 .به هر صورت
حالا برخیز و بی���رون برو با مردم با مهربانی صحبت کن .اگر
این کار را نکنی به خدا قس���م که تا شب یک نفر هم برایت
باقی نمیماند و این برایت مصیبتی خواهد بود که در عمرت
ندیده باشی8 ».پس پادشاه به ناچار برخاست و رفت و کنار
دروازٔه شهر نشست .مردان او شنیدند که او �آنجاست و همٔه
�آنها �آنجا جمع شدند.
حرکت داوود به طرف اورشلیم

در این زمان تمام اس���رائیلیها به ش���هرهای خودش���ان فرار
کردند9 .بحث و گفتوگویی در بین تمام طایفهها شروع شد
و میگفتند« :پادشاه ،ما را از دست دشمنان ما و فلسطینیها
نجات داد و حالا از دست ابشالوم فراری است و در �آوارگی
به سر میبرد10 .حالا ابشالوم که ما به عنوان پادشاه خود مسح
نمودهایم در جنگ کشته شده است ،پس چرا منتظر هستیم و
داوود پادشاه را باز نمی�آوریم؟»
11خبر �آنچه اسرائیلیها میگفتند به داوود رسید .بعد داوود
پادشاه به صادوق و ابیاتار کاهن پیامی به این شرح فرستاد« :به
رهبران یهودا بگویید :چرا در باز �آوردن پادشاه ،شما �آخر همه
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هستید؟ 12و شما که برادران و از رگ و خون من هستید چرا
در باز �آوردن پادشاه ت�أخیر میکنید؟ 13و به عماسا بگویید :چون
تو خواهرزادٔه من هس���تی ،خدا مرا بکشد ،اگر تو را به جای
یو�آب سپهس���الار خود مق ّرر نکنم14 ».پس عماسا سرکردگان
یهودا را قانع ساخت و �آنها هم با یکدل و یک زبان موافقت
کردند و به پادشاه پیام فرستادند و گفتند« :تو و همٔه کسانیکه
با تو هستند به نزد ما بازگردید».
15پس پادشاه رهسپار اورشلیم ش���د و وقتیکه به رود اردن
رسید ،همٔه مردم یهودا به استقبال او به جلجال �آمدند تا پادشاه
را در عبور از رود اردن همراهی کنند.
16شمعی ،پسر جیرای بنیامینی هم با عجله از بحوریم �آمد و
همراه مردم یهودا به استقبال او شتافت17 .با او یکهزار بنیامینی
با صیبا ،خادم ش���ائول و پانزده پسر و بیست نفر خدمتکار او
بودند و پیش از داوود به رود اردن رسیدند�18 .آنها از رودخانه
گذشتند تا خاندان پادشاه را به این سوی رودخانه بیاورند و هر
�آنچه خواست پادشاه است انجام دهند.
داوود شمعی را عفو میکند

وقتی پادشاه از رود عبور کرد ،شمعی پسر جیر به پیش پای
پادش���اه افتاد 19و گفت« :امیدوارم که س���رورم گناهی را که
کردهام و خطای بزرگی را که در روز رفتن ایشان از اورشلیم
از من سر زد فراموش کرده و مرا بخشیده باشند20 .زیرا خودم
خوب میدانم که چه گناهی کردهام و به همین خاطر قبل از
همٔه خاندان یوسف به استقبال پادشاه �آمدم».
21ابیشای پسر صرویه گفت�« :آیا شمعی که پادشاه برگزیدٔه
خداوند را دشنام داد ،نباید کشته شود؟»
22داوود به پس���ران صرویه ،ابیشای و یو�آب گفت« :کسی
نظر شما را نپرسید� .آیا میخواهید مشکل ایجاد کنید؟ امروز
روز کشتن نیست ،بلکه روزی است که باید جشن بگیریم،
زیرا من دوباره پادشاه اسرائیل شدم23 ».بعد پادشاه به شمعی
گفت« :سوگند یاد میکنم که تو کشته نخواهی شد».
محبت مفیبوشت به داوود
ّ

25-24بعد مفیبوشت ،پسر شائول از اورشلیم به دیدن پادشاه
�آمد .از روزی که پادشاه اورشلیم را ترک کرد ،مفیبوشت دیگر
پاها و لباس خود را نشست و ریش خود را کوتاه نکرد .پادشاه
به او گفت« :چرا با من نیامدی؟»
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26مفیبوش���ت جواب داد« :ای پادشاه! خادم من مرا فریب
داد .من به او گفتم که الاغ مرا پالان کن ،چون میخواهم بر
�آن سوار شوم و همراه پادشاه بروم .شما میدانید که من از دو
پا لنگ هستم27 .و او به من تهمت زد که من نخواستم همراه
پادش���اه بروم .من میدانم که پادش���اه همچون فرشتٔه خداوند
است و بنابراین هرچه میل دارید بکنید28 .تمام خاندان ما باور
نمیکردند که شما ما را زنده بگذارید ،ا ّما برعکس شما ،مرا
از بین همٔه کسانیکه با شما به سر یک سفره نان میخوردند
زیادتر افتخار بخشیدی .من هیچ ِگله و شکایتی ندارم».
29پادشاه گفت« :دیگر حرف نزن .من تصمیم گرفتم که تو
و صیبا زمین را بین خود تقسیم کنید».
30مفیبوش���ت گفت« :همٔه زمین از �آن صیبا باش���د .چون
حالا پادشاه به سلامتی برگشته اس���ت همین برای من کافی
است».
داوود برزالئی را برکت میدهد

31برزلائی که از داوود و سپاه او در محنایم پذیرایی کرده بود،
از روجلیم �آمد تا پادشاه را در عبور از رود اردن بدرقه کند32 .او
شخص سالخورده و ثروتمندی بود که هشتاد سال عمر داشت.
33پادشاه به او گفت« :همراه من به اورشلیم بیا .در �آنجا زندگی
کن و من همٔه وسایل زندگی تو را فراهم میکنم».
34ا ّما برزلائی به پادشاه گفت« :سالهای زیادی از عمر من
باقی نمانده است که به اورشلیم بروم35 .من پیرمردی هشتاد
ساله هستم .و هیچ چیز برایم ل ّذت بخش نیست .مزٔه �آنچه را
که میخورم و مینوشم ،نمیتوانم بفهمم .صدای �آواز خوانندٔه
مرد یا زن را نمیتوانم بش���نوم .پس چرا با رفتن خود مشکل
دیگری بر مشکلات پادشاه بیافزایم؟ 36برای من همین افتخار
کافی است که با پادشاه از رود عبور کنم! بعد اجازه میخواهم
که به س���رزمین خود بازگ���ردم 37و در همان جایی که پدر و
مادرم دفن شدهاند ،بمیرم .ا ّما پسرم کمهام اینجا در خدمت
پادشاه است .اجازه بدهید که با شما بیاید و هر خوبی که در
حق او بکنید در حقیقت ،در حق من کردهاید».
38پادشاه گفت« :بسیار خوب ،کمهام با من بیاید و هرچه که
تو بخواهی برای او انجام میدهم39 ».پس همگی از رودخانه
گذشتند .وقتیکه پادشاه به �آن طرف رود رسید برزلائی را بوسید
و برکتش داد و برزلائی به خانٔه خود برگشت.
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مجادلۀ یهودا و اسرائیل

40پادشاه به جلجال رفت و کمهام را هم با خود برد .تمام
مردم یهودا و نیمی از مردم اس���رائیل در �آنج���ا حاضر بودند و
همراه او رفتند41 .بعد همٔه مردان اسرائیل جمع شده به حضور
او برای شکایت �آمدند و به او گفتند که چرا تنها مردان یهودا
پادشاه و خانوادهاش را در عبور از رود همراهی کردند؟
42مردم یه���ودا در جواب گفتند« :بهخاطر اینکه پادش���اه از
طایفٔه خود ماست .دلیلی ندارد که شما حسادت کنید .ما از
او چیزی نگرفتهایم و او به ما انعامی نداده است».
43مردم اسرائیل گفتند« :در اسرائیل ده طایفٔه دیگر هست،
بنابراین ما ده برابر بیشتر از شما به گردن پادشاه حق داریم .پس
چرا سایر طایفهها را در �آوردن پادشاه دعوت نکردید؟ بهخاطر
داشته باش���ید که ما اولین کسانی بودیم که پیشنهاد کردیم او
را دوباره بیاوریم تا پادشاه ما باشد».
ا ّما مردم یه���ودا در ا ّدعای خود خش���نتر از مردم اس���رائیل
بودند.

20

شورش شبع

مرد فرومایهای به نام شبع فرزند بکری و از طایفٔه
بنیامین در جلجال بود .او شیپور خود را به صدا
در�آورد و فری���اد زد« :م���ا داوود را نمیخواهیم .او پادش���اه ما
نیست .ای مردم اس���رائیل به خانههای خود بازگردید2 ».پس
تمام قوم اسرائیل داوود را ترک کرده به دنبال شبع رفتند .ا ّما
مردم یهودا با پادش���اه ماندند و او را از رود اردن تا اورش���لیم
همراهی کردند.
3وقتی داوود به کاخ خود در اورشلیم وارد شد ،دستور داد
که ده صیغهای را که م�أمور نگهبانی خانهاش بودند ،در یک
خانه تحت مراقبت نگهدارند و احتیاجات ایشان را ته ّیه کنند.
ولی دیگر با �آنها همبستر نشد و تا روز مرگ ایشان مانند زنان
بیوه در �آن خانه محبوس ماندند.
4پادشاه به عماسا دستور داده گفت« :مردان اسرائیل را گردهم
بیاور و تا پس فردا با �آنها نزد من بیا5 ».عماس���ا رفت تا سپاه
را جمع کند ،ا ّما کار جمع�آوری بیش از سه روز طول کشید.
6داوود به ابیشای گفت« :شبع ممکن است بیشتر از ابشالوم
به ما زیان برساند .فوراً چند نفر از محافظین مرا با خود بردار
و به تعقیب او برو و پیش از �آنکه داخل شهر دیوارداری شود
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و موجب درد س���ر و گرفتاری ما گردد خود را به او برسان».
7پس ابیشای و یو�آب همراه با چند نفر از محافظین پادشاه و
ع ّدهای از دلاوران از اورشلیم به تعقیب شبع رفتند8 .وقتی به
سنگ بزرگی که در جبعون است رسیدند ،عماسا به استقبال
ایشان �آمد .یو�آب درحالیکه لباس سربازی به تن و خنجر در
غلاف به کمر بس���ته بود به طرف عماس���ا قدم برداشت .در
همین وقت خنجر او از غلاف به زمین افتاد9 .یو�آب به عماسا
گفت« :برادر ،چطوری؟» این را گفت و با دست راست خود
متوجه خنجری که
ریش او را گرفت که ببوسد10 ،ا ّما عماسا ّ
در دس���ت دیگر یو�آب بود نش���د .یو�آب خنجر را در شکم او
فرو برد و رودههایش به زمین ریخت .عماس���ا با همان ضربٔه
اول جان داد.
بعد یو�آب و برادرش ،ابیشای به تعقیب شبع پسر بکری رفتند.
11یکی از مردان یو�آب ،کنار جسد عماسا ایستاد و فریاد زد« :هر
که طرفدار داوود و یو�آب است به دنبال یو�آب بیاید12 ».عماسا
غرق در خون ،در سر راه افتاده بود .وقتی یکی از مردان یو�آب
دید که جمع ّیتی به دور جسد او ایستادهاند و تماشا میکنند،
عماسا را از سر راه برداش���ته در صحرا انداخت و جنازٔه او را
با رویاندازی پوشاند13 .وقتی جسد عماسا از سر راه برداشته
شد ،همگی به دنبال یو�آب برای دستگیری شبع رفتند.
14شبع از تمام طایفههای اسرائیل گذشت و به �آبل بیت معکه
�آمد .همٔه مردم خاندان بکری در ش���هر �آبل بیت معکه جمع
شده از او پیروی کردند15 .سربازان یو�آب به �آبل رسیده �آن را
محاصره و تص ّرف کردند .بعد پشتهای در برابر شهر ساختند
و از بالای �آن به خراب ک���ردن دیوارها پرداختند�16 .آنگاه زن
دانایی از بالای دیوار شهر ،یو�آب را صدا کرده گفت« :به یو�آب
بگویید که نزد من بیاید تا با او حرف بزنم17 ».یو�آب نزد �آن
زن رفت و زن از او پرسید« :تو یو�آب هستی؟»
او جواب داد« :بله».
زن به او گفت« :به حرف کنیزت گوش بده».
یو�آب گفت« :گوش میدهم».
18زن گفت« :در قدیم میگفتند :اگر مشکلی دارید 'برای
حل �آن به ش���هر �آبل بروید '.زیرا در �آنجا هر مش���کلی حل و
فصل میش���د19 .من یکی از اش���خاص صلح جو و ایماندار
در اسرائیل هس���تم .تو میخواهی شهری را که مادر شهرهای
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اسرائیل اس���ت خراب کنی؟ چرا چیزی که متعلّق به خداوند
است از بین میبری؟»
20یو�آب جواب داد« :خدا نکند که من �آن را نابود یا خراب
کنم21 .ا ّما در اینجا شخصی است به نام شبع پسر بکری ،از
کوهس���تان افرایم .او در مقابل داوود پادشاه دست به شورش
زده است .ما فقط او را میخواهیم که تسلیم شود و �آن وقت
ما همه از اینجا میرویم».
زن گفت« :بسیار خوب ،ما سر او را از �آن طرف دیوار برایت
میاندازیم�22 ».آنگاه زن با پیش���نهاد حکیمانٔه خود نزد مردم
رفت و �آنها سر شبع را بریدند و برای یو�آب انداختند .بعد یو�آب
شیپور نواخت و مردان ،شهر را ترک کردند و به خانههای خود
بازگشتند و یو�آب به اورشلیم نزد پادشاه رفت.
صاحب منصبان داوود

23اکنون یو�آب فرماندٔه ک ّل ارتش اسرائیل بود و بنایاهو ،پسر
یهویاداع سرفرماندهی لشکر محافظین دربار را به عهده داشت.
24ادورام مس���ئول کارگران اجباری ،یهوش���افاط ،پسر اخیلود
وزیر اطّلاعات25 ،شیوا منشی و صادوق و ابیاتار کاهن بودند.
26عیرای یاییری هم کاهن شخصی داوود بود.

21

اعدام فرزندان شائول

در دوران سلطنت داوود سه سال خشکسالی شد.
داوود ب���ه درگاه خداوند دعا کرد و خداوند به او
پاسخ داد و فرمود« :این خشکسالی نتیجٔه گناه شائول و خاندان
اوست که جبعونیان را کشتند2 ».پس پادشاه ،جبعونیان را به
حضور خود فراخواند( .جبعونیان از قوم اسرائیل نبودند ،بلکه
گروهی از باقیماندگان اموریان بودند .بنیاسرائیل قسم خورده
بودند که هرگز به روی �آنها شمشیر نکشند .ا ّما شائول بهخاطر
تعصبات ملّی قصد کشتن �آنها را کرد3 ).داوود از ایشان پرسید:
ّ
«چه کاری میتوانم برای شما انجام دهم تا جبران گذشته بشود
تا شما قوم خداوند را برکت بدهید؟»
�4آنها ج���واب دادن���د« :ما از ش���ائول و خان���دان او نقره و
طلا نمیخواهیم و نمیخواهیم کس���ی از مردم اسرائیل کشته
شود».
پادشاه پرسید« :پس چه میخواهید؟»
�6-5آنها گفتند« :هفت پسر شائول را به ما بدهید .فرزندان
کسیکه میکوشید ما را از بین ببرد تا کسی از ما در اسرائیل
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باقی نماند .ما �آنها را در جبعه ،شهر شائول که پادشاه برگزیدٔه
خداوند بود به دار خواهیم �آویخت ».پادشاه قبول کرد و گفت:
«�آنها را به شما میدهم».
7ا ّما پادشاه مفیبوشت ،پسر یوناتان را نداد ،زیرا داوود و یوناتان
در حضور خداوند قسم خورده بودند8 .پس دو پسر رصفه را که
برای شائول به دنیا �آورده بود ،یعنی ارمونی و مفیبوشت و پنج پسر
میرب ،دختر شائول را که برای عدرییل پسر برزلائی محولاتی به
دنیا �آورده بود به دست �آنها سپرد�9 .آنها همه را در حضور خداوند
بر �آن کوه به دار �آویختند و همٔه �آنها جان سپردند .روزی که �آنها
را کشتند ،همزمان با روز اول فصل دروی جو بود.
10رصفه ،همسر صیغهای شائول ،دختر �آیه ،پلاسی را گرفت
و برای خود به روی صخرهای انداخت .در تمام موسم درو تا
روزی که باران بارید ،در �آنجا ماند و از جنازٔه دو پسرش شبانهروز
نگهداری کرد تا پرندگان به �آنها کاری نداشته باشند.
11هنگامیکه داوود این خبر را ش���نید14-12 ،به مردان خود
دستور داد تا استخوانهای �آنها را جمع کنند و ضمناً چند نفر
را به یابیش جلعاد فرس���تاد و از مقام���ات �آنجا تقاضا کرد که
استخوانهای ش���ائول و یوناتان را برایش بفرستند� .آنها اجساد
ش���ائول و یوناتان را از میدان عمومی شهرشان دزدیده بودند.
فلسطینیها �آن دو را بعد از �آنکه در سر کوه جلبوع کشتند ،به
�آن میدان �آوردند و �آویزان کردند .وقتی استخوانها را �آوردند �آنها
را با استخوانهای هفت نفر دیگر در قبرستان قیس ،پدر شائول
در شهر صیلع در سرزمین بنیامین دفن کردند .بعد از �آن خداوند
دعای ایشان را قبول کرد و خشکسالی از بین رفت.
ستیز با غول فلسطینی

(اول تواریخ )8-4:20

15بار دیگر فلسطینیها علیه اسرائیل جنگ را �آغاز کردند و
داوود و سربازانش با �آنها وارد مبارزه شدند .در طول جنگ،
داوود خسته و فرسوده شد16 .یشبی بنوب که از فرزندان غولها
و وزن نیزٔه برنزی او در حدود سه و نیم کیلو بود و یک شمشیر
نو به کمر داشت ،قصد کشتن داوود را کرد17 .ا ّما ابیشای،
پس���ر صرویه به کمک داوود �آمد و به فلسطینی حمله کرد و
او را کش���ت� .آنگاه مردان داوود به او گفتند« :از این به بعد
ت���و نباید با ما به جنگ بروی ،زیرا م���ا نمیخواهیم که چراغ
اسرائیل خاموش شود».
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18بعد از �آن در یک جنگ دیگر با فلسطینیان که در جوب به
وقوع پیوست ،سبکای حوشاتی ،سفای را که یکی از فزرندان
غولها بود ،کشت.
19باز در جنگ دیگری با فلسطینیان که �آن هم در جوب بود،
الحانان پسر یاعیر ،لحمی را که برادر جلیات بود و نیزهای به
اندازٔه نورد بافندگی داشت ،کشت.
20در جن���گ دیگری در جت ،مرد قوی هیکل و قد بلندی
بود که دست و پاهایش شش انگشت داشت ،یعنی تعداد ک ّل
انگشتان دست و پایش بیست و چهار بود او از فرزندان غولها
بود21 .چون اس���رائیل را تحقیر کرد ،برادرزادٔه داوود ،یوناتان
پسر شمعه او را به قتل رساند.
22این چهار نفر همه از فرزندان غولها بودند که به دس���ت
داوود و مردان او کشته شدند.

22

سرود پیروزی داوود

(مزمور )18

2-1داوود بعد از �آنکه خداوند او را از دست شائول
و دیگر دشمنانش رهانید ،این سرود را به سپاس
نجات خود ،برای خداوند سرایید:
خداوند پشتیبان من است،
و پناهگاه مستحکم من.
 3خدای من ،نجاتدهندٔه من است.
او همانند یک پناهگاه از من محافظت میکند؛
او مرا حمایت میکند و در امن ّیت نگاه میدارد.
او نجاتدهندٔه من است.
او مرا حمایت میکند و از دست دشمنانم رهاییام
میبخشد.
 4خداوند را که شایستٔه سپاس و ستایش است میطلبم،
و از شر دشمنانم در امان هستم.
 5امواج مرگ به دورم حلقه زدهاند
و امواج نابودکننده احاطهام کردهاند.
 6طنابهای گور به دورم حلقه زدهاند
و مرگ ،دام خود را بر سر راهم قرار داده است.
 7در مشکلاتم به حضور خداوند زاری نمودم،
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از خدای خود کمک خواستم.
و او از معبد خود نالٔه مرا شنید
و فریاد من به گوشش رسید.
�	8آنگاه زمین لرزید و تکان خورد
و بنیاد �آسمانها از شدّت خشم او به لرزه افتاد.
 9از سوراخهای بینی او دود بر�آمد
و از دهانش زغال برافروخته و �آتش کشنده بیرون �آمد.
 10او �آسمانها را شکافت و فرود �آمد
و زیر پاهایش ابرهای سیاه بود.
 11او با سرعت بر فرشتٔه بالدار خود پرواز کرد
و بر بالهای باد پرواز کرد.
 12او با تاریکی خود را پوشانید
و ابرهای سیاه بارانزا احاطهاش کردند.
 13از روشنی حضور او شرارهها زبانه کشیدند.
 14خداوند نیز در �آسمانها با صدای رعد�آسا سخن گفت.
و صدای خداوند متعال شنیده شد.
 15تیرهای خود را پرتاب نمود و دشمنانش را پراکنده
ساخت
و با رعد و برق همه را �آشفته کرد.
16عمق دریا ظاهر شد
و بنیاد زمین �آشکار گردید،
هنگامی که خداوند دشمنانش را توبیخ کرد
و با خشم بر �آنها غرید.
 17خداوند دستش را از �آسمان دراز کرد و مرا برگرفت؛
و از �آبهای عمیق مرا بیرون کشید.
 18او مرا از دست دشمنان قدرتمندم
و از دست تمام کسانیکه از من متن ّفرند رهانید
�آنها برایم خیلی قوی بودند.
 19وقتی در سختی بودم ،بر سرم ریختند،
ا ّما خداوند از من حمایت کرد.
 20او مرا کمک کرد تا از خطر رهایی یابم؛
او مرا نجات داد زیرا از من خشنود بود.
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 21خداوند بهخاطر نیکوکاریام به من پاداش داد
و بهخاطر بیگناهیام به من برکت عطا نمود.
 22من دستورات خداوند را بجا �آوردهام
و روی خود را از خدا برنگردانیدهام.
 23احکام او را انجام دادهام
و از اوامر او سرپیچی نکردهام.
 24در پیشگاه او بیعیب بوده
و از گناه دوری کردهام.
 25بنابراین بهخاطر نیکوکاریام به من پاداش داد،
و بهخاطر بیگناهیام به من برکت عطا نمود.
 26ای خداوند ،تو با اشخاص وفادار ،وفادار هستی
و به مردم بیعیب ،نیکویی میکنی.
 27با کسانیکه پاک هستند با پاکی رفتار مینمایی
و با کسانیکه کجرو هستند مخالفت میکنی.
 28تو فروتنان را نجات میبخشی،
و اشخاص متک ّبر را سرنگون میکنی.
 29ای خداوند ،تو نور من هستی
تاریکی مرا روشن گردان.
 30با نیروی تو به دشمن یورش میبرم
و دژهای �آنان را درهم میشکنم.
 31راه خدا کامل و وعدٔه خدا قابل اطمینان است،
او حافظ کسانی است که به او پناه میبرند.
 32خداوند ،تنها خداست؛
خدا تنها تکیهگاه ماست.
 33این خدا ،پناهگاه پایدار من است
و راه من را امن ساخته است.
 34پاهای مرا مانند پاهای �آهو ساخته
و بر کوهها استوارم نموده است.
 35دستهایم را برای جنگ تعلیم میدهد
تا بتوانم قویترین کمان را به دست گیرم.
 36ای خداوند تو از من حمایت نموده و مرا نجات دادی،
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کمک تو مرا به عظمت رسانید.
 37راه را برای قدمهایم هموار ساختی،
تا پاهایم نلغزند.
 38دشمنانم را تعقیب کردم و �آنها را شکست دادم؛
و تا �آنها را از بین نبردم بازنگشتم.
�	39آنها را بکلّی پایمال نمودم تا دیگر بر نخیزند
و به زیر پاهایم جان دادند.
 40تو برای مبارزه به من نیرو بخشیدی
و دشمنانم زیر پاهایم جان دادند.
 41دشمنانم را متواری ساختی
و کسانی را که از من نفرت داشتند ،نابود کردم.
�	42آنها برای کمک زاری میکنند ،ا ّما کسی به دادشان
نمیرسد.
خداوند را صدا کردند ،ا ّما او به �آنها جوابی نداد.
 43من �آنها را همچون غبار زمینُ ،خرد کردم
و به زیر پاهای خود مانند گل و لای کوچه پایمال
نمودم.
 44تو مرا از دست مردم ستیزهگر رهانیدی،
و فرمانروایی مرا بر ملّتها حفظ نمودی؛
مردمی را که نمیشناختم ،اکنون مرا خدمت میکنند.
 45بیگانگان نزد من تعظیم میکنند
و دستوراتم را فوراً اطاعت مینمایند.
�	46آنها دلسرد شدهاند
و با ترس و لرز از قلعههای خود بیرون می�آیند.
 47خداوند زنده است! حامی خود را ستایش میکنم!
متبارک باد خدای قدرتمند که مرا نجات میدهد!
 48او در برابر دشمنانم مرا پیروزی میبخشد
و ملل جهان را به دست من مغلوب میسازد.
 49او مرا از دست دشمنانم میرهاند.
و نزد دشمنانم سرافرازم مینماید
و مرا از چنگ مردم ظالم نجات میدهد.
 50بنابراین من تو را در میان ملّتها ستایش میکنم
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و سرود نیایش برای تو میخوانم.
 51خداوند پیروزی و افتخار را نصیب پادشاه برگزیدٔه خود میکند
و به برگزیدٔه خود داوود ،و فرزاندان او
برای همیشه رحمت و شفقت نشان میدهد.

23

آخرین گفتار داوود

داوود پس���ر َیس���ی ،مردی که خداوند او را به
بزرگی رساند ،مردی که خداون ِد یعقوب او را
پادشاه کرد ،مردی که سرایندٔه سرودهای خوش برای اسرائیل
است .این �آخرین کلام اوست.
« 2روح خداوند به وسیلٔه من سخن میگوید
و کلام او از زبان من جاری است.
 3خدای اسرائیل به زبان �آمد
و نگهبان اسرائیل به من گفت:
'پادشاهی که با عدالت حکمرانی
و از خداوند پیروی میکند،
 4مانند نور خورشید در �آسمان بیابر میدرخشد،
خورشیدی که نورش بعد از بارندگی ،سبزهها را
درخشان میکند'.
�« 5آری ،بدینگونه پروردگار به خاندان من فزونی میبخشد،
زیرا او پیمانی استوار و جاودان با من بسته است،
پیوندی که شکسته نخواهد شد،
پیمانی که تغییر نخواهد کرد.
تنها خواست من چنین است و �آن پیروزی من است
که خداوند حتماً �آن را ممکن خواهد ساخت.
 6ا ّما مردم بدکار مانند خار هستند که دور انداخته میشوند،
زیرا به �آنها نمیتوان دست زد.
 7اگر کسی بخواهد به �آنها دست بزند،
باید به وسیلهای �آهنی یا انبر مج ّهز باشد
تا �آنها را گرفته در �آتش بسوزاند».
سربازان برجستۀ داوود

8اینها نامهای سه قهرمانی هستند که در سپاه داوود خدمت
کردند .نفر اول �آنها یوشیب بشبت تحکمونی که رهبر �آن سه
نفر بود .او در یک جنگ هشتصد نفر را کشت.
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9نفر دوم العازار ،پسر دودو و نؤه اخوح بود .او یکی از سه
نفری بود که وقتی فلسطینیها برای جنگ جمع شده بودند،
همراه داوود برای مقابلٔه �آنها رفت .در �آن جنگ همٔه سربازان
اسرائیلی فرار کردند10 ،ولی او به جنگ ادامه داد و به کشتار
فلس���طینیها پرداخت تا اینکه دستش خسته شد و شمشیر به
دستش چسبید .خداوند در �آن روز پیروزی بزرگی نصیب ایشان
کرد .بعد کسانیکه فرار کرده بودند برگشتند و شروع به تاراج
و غارت کردند.
11نفر سوم شمه پسر �آجی هراری بود .هنگامیکه فلسطینیها
در لِحی� ،آنجا که کش���تزار عدس بود گرد �آمده بودند ،سپاه
اسرائیل همگی گریختند12 ،ولی او تنها در میدان برای دفاع
ایستاد و فلسطینیها را شکست داد .خداوند �آنها را به پیروزی
بزرگی نایل گردانید.
13داوود در غار عدُلام بود و سپاه فلسطینیها در دشت رفائیم
اردو زده بودند ،سه نفر از سی فرماندٔه نظامی لشکر اسرائیل،
در فصل درو به دیدار او رفتن���د14 .داوود در مکان محفوظی
بود و فلسطینیها در بیتلحم مستقر بودند15 .داوود با شوق و
�آرزو گفت« :ای کاش کسی بود که برایم کمی �آب از چاهی
که نزدیک دروازٔه بیتلحم اس���ت ،می�آورد�16 ».آنگاه �آن سه
مرد دلاور قلب لشکر دشمن را شکافته از چاه پهلوی دروازٔه
بیتلحم �آب کش���یدند و برای داوود بردند .ا ّما داوود �آب را
ننوشید ،بلکه �آن را برای خداوند ریخت 17و گفت« :خداوندا،
غیر ممکن است این را بنوشم .این �آب ،خون این مردان است
که زندگی خود را بهخاطر �آوردن �آن به خطر انداختند ».پس
داوود �آب را ننوشید.
این بود کاری که �آن سه مرد دلاور کردند.
18ابیشای برادر یو�آب ،پسر صرویه سرکردٔه �آن سی نفر بود.
یکبار او به تنهایی س���یصد نفر از دشمن را کشت و بهخاطر
همین شجاعتش مثل �آن سه نفر مشهور شد19 .گرچه او فرماندهی
سی نفر از سرداران را به عهده داشت ،ولی در شهرت به �آن
سه نفر نمیرسید.
20بنایاهو پس���ر یهویاداع س���رباز مش���هور دیگری است که
شجاعتهای فراوانی از خود نشان داد .از جمله او دو جنگجوی
بزرگ مو�آبی را کشت و در روز برفی وارد چاهی شد و شیری را
کشت21 .بار دیگر با یک چوبدستی ،به یک نفر پهلوان مصری
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که به نیزه مسلّح بود حمله کرد .نیزه را از دستش ربود و با نیزٔه
خودش ،او را کشت22 .بنایاهو با انجام چنین کارهایی مانند
�آن سه قهرمان ش���هرت یافت23 .او یکی از �آن سی نفر دلاور
مهم بود ،ولی با این وجود مقام و رتبٔه �آن سه نفر را نداشت.
داوود او را به مقام فرماندهی محافظین خود تعیین کرد.
24عسائیل ،برادر یو�آب هم یکی از �آن سی نفر بود .بق ّیٔه �آنها
عبارت بودند از:
الحانان پسر دودو از بیتلحم،
25شمٔه حرودی ،الیقای حرودی،
26حالص فلطی ،عیرا پسر عقیش تقوعی،
27ابیعزر عناتونی ،مبونای حوشاتی،
28صلمون اخوخی ،مهرای نطوفاتی،
29حالب پسر بعنٔه نطوفاتی،
اتای پسر ریبای از شهر جعبٔه بنیامین،
30بنایای فرعاتونی،
هدای از وادیهای جاعش،
31ابوعلبون عرباتی ،عزموت برحومی،
32الیحبای شعلبونی پسر یاشن ،یوناتان،
33شمٔه هراری ،اخیام پسر شارر هراری،
34الیفلط پسر احسبای پسر معکاتی،
الیعام پسر اخیتوفل جیلونی،
35حصرون کرملی ،فعرای اربی،
36یجال پسر ناتان از صوبه ،بانی جادی،
37صالق عمونی ،نحرای بئیروتی (س���لاحدار یو�آب ،پسر
صرویه)،
38عیرای یتری ،جارب یتری
39و اوریای ِحتّی .این س���رداران جمعاً س���ی و هفت نفر
بودند.

24

سر شماری توسط داوود

(اول تواریخ )27-1:21

بار دیگر خش���م خداوند بر اسرائیل فرود �آمد و
داوود را وادار به سرش���ماری اس���رائیل و یهودا
کرد2 .پادشاه به یو�آب ،فرمانده ارتش خود گفت« :بروید تمام
طایفههای اسرائیل را از دان تا بئرشبع سرشماری کنید تا بدانم
که جمع ّیت سربازان کشور چند نفر است».
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3یو�آب گفت« :خداوندا عمر پادش���اه �آنقدر دراز باشد که
تعداد مردم کشور را صد برابر حالا ببینند� .آیا میتوانم بپرسم که
چرا پادشاه میخواهد این کار انجام شود؟» 4ا ّما پادشاه یو�آب
و افسران را مجبور کرد تا قبول کنند .پس یو�آب و فرماندهان
لشکر از حضور پادشاه م ّرخص شدند و برای سرشماری مردم
اسرائیل به راه افتادند.
�5آنها از اردن عبور کرده در عروعیر ،در جنوب شهر که در
وسط د ّرهای در سرزمین جاد و در نزدیکی یعزیر است ،چادر
زدند6 .بعد به جلعاد ،در سرزمین تحتیم حدشی رسیدند و سپس
به دان یعن �آمدند .بعد از �آنجا رفته صیدون را دور زده 7به قلعٔه
صور �آمدند .از همه شهرهای حویان و کنعانیان گذشتند تا به
بئرشبع در جنوب یهودا رس���یدند8 .سرشماری مدّت نه ماه و
بیست روز طول کشید .سپس یو�آب و همراهانش به اورشلیم
برگش���تند9 .یو�آب نتیجٔه سرشماری را به پادشاه تقدیم کرد و
معلوم ش���د که جمع ّیت اسرائیل هش���تصد هزار مرد جنگی و
شمشیرزن و از یهودا پانصد هزار نفر بودند.
10بعد از �آنکه سرشماری تمام شد ،داوود از عمل خود پشیمان
گشت و به خداوند گفت« :من گناه بزرگی را مرتکب شدم،
�آفریدگارا مرا ببخش ،به راستی کار بیهودهای کردم».
12-11خداوند ب���ه جا ِد نبی که رائی داوود بود ،فرمود« :برو
به داوود بگو من به تو س���ه انتخاب میده���م .هر کدام را او
انتخاب کند� ،آن را انجام خواهم داد ».بامدادان چون داوود
برخاست13 ،جاد نزد داوود رفت و گفت�« :آیا میخواهی سه
سال خشکسالی به کشورت بیاید ،یا قبول داری که برای سه
ماه از دشمنان فراری باشی و یا وبا برای سه روز در کشور شایع
شود؟ حالا جواب بده که کدامیک از �آنها را قبول میکنی تا
به خداوند بگویم؟»
14داوود جواب داد« :تصمیم س���ختی است .ا ّما بهتر است
که خود را به خداوند بسپارم از اینکه به دست دشمنان بیفتم،
زیرا او خدایی بسیار بخشنده و مهربان است15 ».پس خداوند
بیماری کشندهای را بر مردم اسرائیل فرستاد و هفتاد هزار نفر
از دان تا بئرشبع تلف شدند16 .هنگامیکه فرشته دست خود
را دراز کرد تا اورشلیم را نابود س���ازد خداوند پشیمان شد و
به او گفت« :کافی است ،دست نگهدار!» فرشتٔه خداوند در
خرمنگاه ارونٔه یبوسی بود.
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17هنگامیکه داوود فرش���ته را دید ،به خداوند گفت« :من
گناهکار هس���تم این مردم بیچاره چه گناه���ی کردهاند؟ من و
خاندانم سزاوار قهر و غضب تو هستیم».
18در همان روز جاد نزد داوود �آمد و گفت« :برو و قربانگاهی
در خرمنگاه ارونٔه یبوسی برای خداوند بساز19 ».داوود موافقت
کرد و رفت تا �آنچه را که خداوند فرموده بود بجا �آورد20 .وقتی
ارونه دید که پادشاه و مردانش به سوی او می�آیند ،پیش رفت
و به خاک افتاد 21و پرس���ید« :چرا پادش���اه نزد این خدمتکار
خود �آمدهاند؟»
داوود گفت« :میخواهم که ای���ن خرمنگاه را از تو بخرم و
برای خداوند قربانگاهی بسازم تا این بلا رفع شود».
22ارونه گفت« :پادشاه اختیار دارند که هر استفادهای از �آن
بکنند .گاوها هم برای قربانی س���وختنی حاضرند و میتوانند
خرمنکوب و یوغ گاوها را برای هیزم به کار ببرن���د23 .همٔه
اینها را به پادش���اه میدهم و دعا میکنم ک���ه خداوند قربانی
پادشاه را قبول فرماید».
24ا ّما پادش���اه به ارونه گفت« :خی���ر ،من میخواهم قیمت
همهچیز را به تو بدهم و چیزی که رایگان باشد برای خداوند
قربانی نمیکنم ».پس داوود خرمنگاه و گاوها را به قیمت پنجاه
تکه نقره خرید 25و قربانگاهی برای خداوند س���اخت .سپس
قربانی س���وختنی و قربانی س���لامتی به او تقدیم کرد .خداوند
دعای او را پذیرفت و بلا از سر مردم اسرائیل دور شد.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
22

21

591

کتاب اول پادشاهان
معرفی کتاب
ّ

کتاب اول پادشاهان ،تاریخ ادامٔه سلطنت بنیاسرائیل میباشد
که در کتابهای سموئیل شروع شده است .این کتاب را میتوان
به سه قسمت تقسیم کرد.
 -1جانشینی حضرت سلیمان به عنوان پادشاه در جنوب و
شمال و مرگ پدرش حضرت داوود.
 -2زندگی موفّق ّیت�آمیز و پر قدرت س���لیمان به خصوص در
ساختن معبد بزرگ در اورشلیم.
 -3جدا شدن قوم به پادشاهی شمال (اسرائیل) و پادشاهی
جنوب( .یهودا) سپس داستان پادشاهانی که تا اواسط قرن نهم
ق .م .بر �آنان حکمرانی نمودند.
در دو کتاب پادشاهان ،هریک از پادشاهان ،برحسب وفاداری
�آنها به خدا ،مورد قضاوت قرار گرفتهاند و موفق ّیتهای ملّی �آنان
نیز بر اساس همین وفاداری بوده است ،درحالیکه بتپرستی و
بیاطاعتی� ،آنها را دچار پریشانی کرده است .پادشاهان ناحیٔه
شمالی ،همه سقوط کردند ،درحالیکه سرگذشت پادشاهان
جنوب درهم �آمیخته است.
قس���متهای مهم کتاب اول پادش���اهان ،مربوط به انبیای
خداوند است که به مردم هشدار میدادند ،بتپرستی نکنند
و نسبت به خدا نامطیع نباشند .داستان ایلیا و انبیای بعل در
فصل هجدهم قابل ذکر است.
تقسیمبندی کتاب

پایان سلطنت حضرت داوود 12:2-1:1
حضرت سلیمان پادشاه میشود 46-13:2
پادشاهی حضرت سلیمان 43:11-1:3
الف -سالهای اول 34:4 -1:3
ب -ساختن معبد بزرگ 66:8 -1:5
ج -سالهای آخر 43:11-1:9
تجزیۀ پادشاهی 53:22-1:12
الف -شورش طایفههای شمالی 20:14-1:12
ب -پادشاهان یهودا و اسرائیل 34:16-21:14
ج -ایلیای نبی 21:19-1:17
د -آخاب ،پادشاه اسرائیل 40:22-1:20
ه -یهوشافاط پادشاه یهودا و اخزیا پادشاه اسرائیل 53-41:22
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1

داوود پادشاه در پیری

در ای���ن زمان داوود پادش���اه مردی س���الخورده بود ،با
وجودی که خدمتکارانش او را با لحاف میپوشاندند،
بازهم گرم نمیش���د2 .پس خدمتکارانش ب���ه او گفتند« :ای
پادشاه ،به ما اجازه بدهید تا برای شما زن جوانی را پیدا کنیم
تا از شما مراقبت کند .او در کنار شما بخوابد و شما را گرم
کند3 ».پس در سراس���ر سرزمین اس���رائیل به جستجوی دختر
زیبایی رفتند .سرانجام دختر بسیار زیبایی را به نام ابیشک که
از اهالی شونم بود ،پیدا کردند و به حضور پادشاه �آوردند4 .او
دختری بسیار زیبا بود و از پادشاه نگهداری میکرد ا ّما پادشاه
با او همبستر نشد.
آرزوی ادونیا برای پادشاهی

6-5در این زمان ابشالوم مرده بود ،ادونیا پسر داوود و َحجیت
فرزند ارش���د او بود .او مرد خوشچهرهای ب���ود .داوود او را
هرگز در هیچ موردی س���رزنش نکرده بود .او �آرزو داشت که
پادشاه شود .او برای خود ا ّرابهها ،اسبها و پنجاه نفر محافظ
ته ّیه کرده بود7 .ادونیا با یو�آب ،پس���ر صرویه و ابیاتار کاهن
گفتوگو کرد و �آنها موافقت کردند تا از او پش���تیبانی کنند.
8ا ّما صادوق کاهن ،بنایاهو ،پسر یهویاداع ،ناتان نبی ،شمعی،
ریعی و محافظین پادشاه از ادونیا طرفداری نکردند.
9روزی ادونیا در «سنگ مار» که در نزدیکی عین روجل است،
گوس���فند ،گاو و گوس���الههای پروار قربانی کرد .او از پسران
دیگر داوود و درباریانی که اهل یهودا بودند برای ش���رکت در
مراسم قربانی دعوت کرد10 .ا ّما او برادر ناتنی خود سلیمان،
ناتان نبی ،بنایاهو و محافظین پادشاه را دعوت نکرد.
سلیمان پادشاه میشود

�11آنگاه ناتان به بتشبع ،مادر سلیمان گفت�« :آیا نشنیدهای
که ادونیا پسر َحجیب ،خود را پادشاه خوانده؟ و داوود پادشاه
از این موضوع بیخبر است12 .اگر میخواهی جان خودت و
پسرت سلیمان را نجات بدهی ،به تو پیشنهاد میکنم که 13نزد
داوود پادشاه برو و به او بگو :سرورم ،تو به این کنیزت وعده
دادی و گفتی' :بعد از من ،پسرت سلیمان پادشاه خواهد بود
و بر تخت من خواهد نشس���ت '.پس چرا ادونیا پادشاه شده
است؟ 14و در هنگام گفتوگوی تو با پادشاه ،من هم می�آیم
و سخنان تو را ت�أیید میکنم».
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15پس بتشبع به اتاق پادشاه رفت .در این وقت پادشاه بسیار
پیر شده بود و ابیشک شونمیه از او مراقبت میکرد16 .بتشبع
تعظیم کرد و پادشاه پرسید« :چه میخواهی؟»
17او پاسخ داد« :سرورم ،ش���ما به من وعده دادید و به نام
خداوند سوگند یاد کردید و گفتید' :پسرم سلیمان بعد از من
پادش���اه خواهد شد و بر تخت من خواهد نشس���ت18 '.حالا
میبینم که ادونیا پادشاه شده است و شما از این موضوع اطّلاع
ندارید19 .او تعداد زیادی گاو ،گوسفند و گوسالٔه پرواری قربانی
کرده است و پسران شما و ابیاتار کاهن و یو�آب فرمانده ارتش
شما را به این جشن دعوت کرده است ،ا ّما پسرت سلیمان را
دعوت نکرده است20 .اکنون سرورم ،ای پادشاه ،مردم اسرائیل
به تو چشم دوختهاند تا به �آنها بگویید چه کسی جانشین شما
خواهد ش���د21 .زیرا اگر نگویید ،بعد از مرگ ش���ما با پسرم
سلیمان و من مانند خیانتکارها رفتار خواهند کرد».
22او هنوز با پادشاه سخن میگفت که ناتان نبی به کاخ رسید.
23به پادشاه خبر دادند که نبی �آنجاست ،و ناتان داخل شد و به
پادشاه تعظیم کرد�24 .آنگاه پرسید« :سرورم �آیا شما فرمودهاید که
ادونیا جانشین شماست و پادشاه خواهد شد؟ 25زیرا همین امروز او
تعداد زیادی گاو ،گوسفند و گوسالٔه پرواری قربانی کرده است .او
همٔه پسران شما ،یو�آب فرمانده ارتش شما و ابیاتار کاهن را دعوت
کرده است و اکنون ایشان مشغول خوردن و نوشیدن هستند و فریاد
میزنند ،زنده باد ادونیای پادشاه! 26ا ّما سرور من ،او مرا یا صادوق
کاهن یا بنایاهو و یا سلیمان را دعوت نکرده است27 .سرورم� ،آیا
شما این کارها را تصویب کردهاید و حتّی به خدمتگزاران خود
نگفتهاید که چه کسی به جانشینی شما پادشاه خواهد شد؟»
�28آنگاه داوود پادشاه پاسخ داد« :بتشبع را نزد من بخوانید».
پس او به حضور پادش���اه �آمد و در برابرش ایس���تاد29 .پادشاه
سوگند یاد کرد و گفت« :به خداوند زنده سوگند ،که مرا از
تمام دشواریها رهانیده اس���ت30 .امروز وعدهای را که به نام
خداوند خدای اسرائیل به تو داده بودم ،نگاه خواهم داشت که
پسر تو سلیمان به جانشینی من ،پادشاه خواهد شد».
�31آنگاه بتشبع س���ر تعظیم بر زمین نهاده احترام بجا �آورد و
گفت« :جاوید باد داوود پادشاه!»
32بعد داوود پادش���اه گفت« :ص���ادوق کاهن ،ناتان نبی و
بنایاهوی پس���ر یهویاداع را به حضور من بیاورید ».وقتی �آنها
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�آمدند33 ،پادش���اه به �آنها گف���ت« :درباریان مرا با خود ببرید
و پسرم سلیمان را بر قاطر من س���وار کنید و او را به جیحون
ببرید34 .در �آنجا صادوق کاهن و ناتان نبی او را به پادشاهی
اسرائیل مس���ح نمایند� ،آنگاه شیپور بنوازند و جار بزنند جاوید
باد سلیمان پادشاه! 35هنگامیکه او برای نشستن بر تخت من
می�آید ،به دنبال او باز گردید .او جانشین من و پادشاه خواهد
بود؛ زیرا او کسی است که من به عنوان حکمران اسرائیل و
یهودا برگزیدهام».
36بنایاهو پاسخ داد« :این انجام خواهد شد و باشد که خداوند
خدای شما نیز �آن را ت�أیید کند37 .همچنانکه خداوند با سرورم
پادشاه بوده است ،همچنین با سلیمان نیز باشد و سلطنت او
را از سلطنت شما کامیابتر کند».
38پس صادوق کاهن ،ناتان نبی ،بنایاهو محافظین سلطنتی
رفتند و سلیمان را بر قاطر داوود پادشاه سوار کرده ،به جیحون
�آوردند39 .در �آنجا صادوق یک ظرف روغن از خیمٔه مقدّس
خداوند برداشت و با �آن سر سلیمان را مسح کرد .بعد شیپور
نواختند و همه گفتند« :زنده باد سلیمان پادشاه!» 40سپس همه
با شادمانی و صدای فلوت به دنبال او بازگشتند ،به طوری که
زمین زیر پایشان میلرزید.
41وقتی ادونیا و مهمانان او از خوردن فارغ ش���دند ،صدای
�آنها را ش���نیدند .چون صدای ش���یپور به گوش یو�آب رسید،
پرس���ید« :این هیاهو ب���رای چیس���ت؟» 42او هنوز حرف خود
را تمام نکرده بود که یوناتان ،پس���ر ابیات���ار کاهن �آمد .ادونیا
گفت« :بیا داخل ش���و .تو یک ش���خص نیک هستی و حتماً
خبری خوش �آوردهای».
43یوناتان جواب داد« :خیر ،زیرا داوود پادشاه ،سلیمان را
به جای خود پادشاه ساخته است44 .پادشاه صادوق کاهن،
ناتان نبی ،بنایاهو ،محافظین سلطنتی را فرستاد تا او را بر قاط ِر
پادشاه سوار کنند45 .صادوق کاهن و ناتان نبی سلیمان را در
جیحون به عنوان پادشاه مسح کردند .از �آنجا مردم با شادمانی
به راه افتادند و شهر ُپر از شور و هنگامه است� .آن صدا را هم
که شنیدید ،هیاهوی مردم بود46 .سلیمان اکنون پادشاه است.
47همچنین درباریان برای ادای احترام نزد داوود پادش���اه رفته
و گفتند' :خداوند شما ،سلیمان را مشهورتر از شما گرداند و
سلطنت او را کامیابتر از سلطنت شما گرداند '.سپس داوود
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پادشاه در بستر خود س���جده کرد 48و دعا کرد' :خداوند را
سپاس میگویم ،خدای اس���رائیل را که امروز یکی از فرزندان
مرا به جانشینی من پادشاه کرد ،و اجازه داده تا من زنده باشم
و این را ببینم»'.
�49آنگاه همٔه مهمانان ادونیا از ترس جان برخاستند و به راه
خود رفتند50 .ادونیا هم از ترس سلیمان رفت و شاخهای قربانگاه
خیمٔه مقدّس را محکم گرفت51 .به سلیمان خبر دادند و گفتند:
«ادونیا از ترس سلیمان پادشاه شاخهای قربانگاه را محکم گرفته
و میگوید :سلیمان پادشاه قول بدهد که مرا نکشد».
52سلیمان پاسخ داد« :اگر او وفادار باشد ،یک مو از سرش کم
نخواهد شد ،ا ّما اگر نباشد ،کشته خواهد شد�53 ».آنگاه سلیمان
پادشاه گفت او را به حضورش بیاورند .وقتی ادونیا �آمد ،در حضور
سلیمان تعظیم کرد و سلیمان گفت« :به خانهات برو».

2

آخرین اندرزهای داوود به سلیمان

هنگامیکه وفات داوود نزدیک ش���د ،س���لیمان را نزد
خود خواند و �آخرین دس���تورات خود را ب���ه او داد و
چنین گفت«2 :مرگ من فرا رس���یده اس���ت ،نیرومند باش و
از خود مردانگی نش���ان بده 3و هر�آنچه خداوند خدایت به تو
فرمان میدهد انج���ام بده .از همٔه فرامی���ن و قوانین او پیروی
کن ،همانطورکه در احکام موسی نوشته شده است تا در هر
کجا که میروی و هر�آنچه میکنی کامیاب گ���ردی4 .اگر با
دقّت و وفاداری و با تمام دل و جان از او پیروی کنی ،خداوند
وعدهای را که به من داده عملی خواهد کرد که فرزندان من
بر اسرائیل حکومت خواهند کرد.
«5همچنین به یاد �آور که یو�آب پسر صرویه با کشتن دو فرمانده
نظامیاسرائیل ،ابنیر پسر نیر و عماسا پسر َی َتر با من چه کرد؟
به یاد �آور او چگونه �آنها را در زمان صلح به انتقام قتل در زمان
جنگ کشت ،او مردان بیگناهی را کشت و حالا من مسئول
عمل او هستم و در نتیجه رنج میکشم6 .پس با دانش عمل
کن ،ا ّما نگذار او به مرگ طبیعی بمیرد.
«7ولی با پسران برزلائی جلعادی مهربان باش و از �آنها نگهداری
کن ،زیرا هنگامیکه من از دست برادرت ابشالوم میگریختم
�آنها به من مهربانی کردند.
«8همچنین شمعی پسر جیرای بنیامینی ،اهل بحوریم را بهیاد
داشته باش که وقتی به محنایم رفتم ،او بدترین دشنامها را به
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من داد ،ا ّما روزی که در رود اردن به دیدنم �آمد ،قسم خوردم
که او را نکش���م9 .ا ّما تو نباید بگذاری او بیس���زا بماند ،تو
میدانی با او چه باید کرد ،او را با موهای سفید غرقه به خون
به گور بفرست».
وفات داوود

10داوود درگذشت و در شهر داوود به خاک سپرده شد11 .او
مدّت چهل سال بر اسرائیل سلطنت کرد ،هفت سال در حبرون
و سی و سه سال در اورشلیم12 .سلیمان جانشین داوود پدر خود
گشت و پادشاه شد ،و قدرت سلطنت او استوار گردید.
مرگ ادونیا

13سپس ادونیا ،پسر َحجیت نزد بتشبع ،مادر سلیمان رفت.
بتشبع پرسید�« :آیا به قصد صلح �آمدهای؟»
او پاسخ داد« :بلی 14درخواستی دارم ».بتشبع پرسید« :چه
میخواهی؟»
15او پاس���خ داد« :تو میدانی که من باید پادشاه میشدم و
همه در اس���رائیل منتظر به تخت نشستن من بودند ،ا ّما چنین
نشد ،و خواست خدا بود که برادرم پادشاه گردد16 .حالا من
درخواستی دارم ،خواهش میکنم �آن را رد نکنید»
بتشبع پرسید« :چه میخواهی؟»
17او پاسخ داد« :چون میدانم او درخواست تو را رد نمیکند،
از سلیمان پادشاه درخواست کن تا اجازه بدهد که من با ابیشک
دختر شونم ازدواج کنم».
18بتشبع گفت« :بسیار خوب ،من به پادشاه خواهم گفت».
19پس بتشبع نزد سلیمان پادشاه رفت تا از طرف ادونیا با او
گفتوگو کند .پادشاه به اس���تقبال مادر خود برخاست و در
مقابل او تعظیم کرد .بعد بر تخت خود نشست و امر کرد تا
یک تخت دیگر هم برای مادرش بیاورند که در دست راست
او بنشیند�20 .آنگاه مادرش گفت« :من از تو خواهش کوچکی
دارم و امیدوارم که �آن را رد نکنی».
پادشاه گفت« :خواهشت را بگو مادرم ،البتّه هرچه بگویی
قبول میکنم».
21بتش���بع گفت« :اجازه بده که ابیشک با برادرت ،ادونیا
ازدواج کند».
22پادشاه پرس���ید« :چرا این خواهش را از من میکنی؟ اگر
میخواهی که ابیش���ک را به او بدهم ،در �آن صورت بگو که
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سلطنت را هم به او تسلیم کنم ،زیرا او برادر بزرگ من است.
همچنین ابیاتار کاهن و یو�آب ،پسر صرویه طرفدار او هستند».
�23آنگاه سلیمان پادشاه به نام خداوند سوگند یاد کرد و گفت:
«خداوند به من چنین و بدتر کند ،اگر این س���خنها به قیمت
جان ادونیا تمام نشود24 .خداوند مرا بر تخت سلطنت پدرم
داوود استوار گردانید او به قول خود وفا کرد و پادشاهی را به
من و فرزندان من داد .من به خدای زنده سوگند یاد میکنم
که ادونیا امروز خواهد مرد!»
25پس سلیمان پادشاه ،بنایاهو ،پسر یهویاداع را فرستاد و او
ادونیا را کشت.
تبعید ابیاتار و قتل یوآب

26سپس پادش���اه به ابیاتار گفت« :به مزرعهات در عناتوت
برو ،س���زای تو مرگ اس���ت ،ا ّما اکنون تو را نمیکشم .زیرا
هنگامیک���ه با پ���درم داوود بودی ،مس���ئول ّیت صندوق پیمان
خداوند را به عهده داش���تی ،و در سختیها س���هیم بودی».
27پس س���لیمان ابیاتار را از مقام کاهن خداوند برکنار کرد و
به این ترتیب �آنچه که خداوند دربارٔه خاندان عیلی در شیلوه
فرموده بود ،عملی شد.
28وقتیکه یو�آب از مرگ ادونیا باخبر شد ،به خیمٔه مقدّس فرار
کرد (او طرفدار ادونیا و علیه سلیمان بود) و شاخهای قربانگاه
را گرفت و در �آنجا به بست نشست29 .کسی به سلیمان خبر
داد که یو�آب ب���ه خیمٔه خداوند پناه برده و در پهلوی قربانگاه
ایستاده است .سلیمان بنایاهو ،پسر یهویاداع را فرستاد و گفت:
«ب���رو و او را بکش30 ».بنایاهو به خیمٔه مقدّس داخل ش���د و
گفت« :پادشاه امر کرده است که بیرون بیایی».
یو�آب گفت« :خیر ،میخواهم در همین جا بمیرم ».بنایاهو
برگش���ت و نزد پادشاه رفت و گفت که یو�آب اینطور جواب
داد.
31پادشاه گفت« :برو هرچه یو�آب میگوید بکن .او را بکش
و دفنش کن تا خون بیگناهی را که ریخته است از گردن من
و خاندان داوود دور شود32 .خداوند یو�آب را برای قتلهایی که
بدون اطّلاع پدرم داوود مرتکب شده است ،مجازات خواهد
کرد .یو�آب دو بیگناه را که از خود او ش���ریفتر بودند ،یعنی
ابنیر ،فرماندٔه لشکر اس���رائیل و عماسا فرماندٔه لشکر یهودا را
کشت33 .خون �آنها تا ابد به گردن یو�آب و فرزندانش میباشد،
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ا ّما خداوند همیش���ه به خاندان داوود که جانشین او هستند،
کامیابی عطا میکند».
34پس بنایاهو به قربانگاه رفت و یو�آب را کشت و جسدش
را در خانٔه خودش در بیابان دفن کرد35 .سپس پادشاه بنایاهو
را به جای یو�آب به عنوان فرمانده سپاه و صادوق کاهن را به
جای ابیاتار گماشت.
مرگ شمعی

�36آنگاه پادشاه شمعی را به حضور خود خواند به او گفت:
«اینجا در اورشلیم خانهای برای خود بساز و در همین جا زندگی
کن و ش���هر را ترک نکن37 .اگر روزی شهر را ترک کنی و
از وادی قدرون بگذری ،قطعاً کشته خواهی شد و خونت به
گردن خودت میباشد».
38شمعی پاسخ داد« :بسیار خوب سرور من ،من هر �آنچه شما بگویید
انجام میدهم ».پس از �آن مد ِّت زیادی در اورشلیم زندگی کرد.
39ا ّما بعد از سه سال دو نفر از غلامان شمعی گریختند و نزد
اخیش پسر معکه ،پادشاه جت رفتند .وقتی شمعی باخبر شد
که غلامانش در جت هستند40 ،الاغ خود را پالان کرد و به
جستجوی غلامان خود به جت رفت و �آنها را دوباره به خانه
�آورد41 .چون به س���لیمان خبر دادند که شمعی از اورشلیم به
جت رفته و برگشته است42 ،پادشاه شمعی را احضار کرد و
به او گفت« :مگر من تو را به خداوند سوگند ندادم و ت�أکید
نکردم که اگر از اورشلیم خارج شوی ،کشته خواهی شد؟ �آیا
تو موافقت نکردی و نگفتی' :هرچه بگویی اطاعت میکنم؟'
43پس چرا سوگندی را که به خداوند یاد کردی ،شکستی و
از فرمان من سرپیچی کردی؟» 44پادشاه همچنین گفت« :تو
در قلب خود میدانی چه پلیدیهای���ی به پدرم داوود کردهای،
خداوند پلیدیهای تو را به سرت خواهد �آورد45 .ا ّما او مرا برکت
میدهد و تاج و تخت داوود برای همیشه استوار میماند».
46بعد بنایاهو ،پسر یهویاداع به امر پادشاه بیرون رفت و او
را کشت.
ِ
سلطنت استوار را بنا نهاد.
به این ترتیب سلیمان اساس یک

3

سلیمان از خداوند حکمت میطلبد

(دوم تواریخ )12-3:1

س���لیمان با فرعون پیمان دوستی بست و با دختر او
ازدواج کرد .س���لیمان دختر فرعون را به شهر داوود
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�آورد تا ساختن کاخ خود ،معبد بزرگ و دیوارهای اورشلیم را
به پایان برساند2 .چون تا �آن زمان هنوز معبدی ساخته نشده
بود .مردم اس���رائیل در روی ت ّپهها قربانی میکردند3 .سلیمان
خداوند را دوست داشت و مطابق فرمانهای پدر خود ،داوود
رفتار میکرد ،ولی هنوز هم قربانیها و نذرهای خود را در روی
ت ّپهها تقدیم مینمود.
4روزی پادشاه برای قربانی کردن به جبعون رفت؛ زیرا مشهورترین
قربانگاه در �آنجا بود .تا �آن زمان او صدها قربانی سوختنی در �آنجا
تقدیم کرده بود5 .در جبعون ،سلیمان خداوند را در خواب دید.
خداوند به او گفت« :چه میخواهی تا به تو بدهم؟»
6سلیمان پاسخ داد« :تو همیشه به پدرم داوود ،مح ّبت فراوان
نشان دادهای .او خدمتگزار نیکو و وفاداری بود و در رابطهاش
با تو صادق بود و تو با دادن پسری كه امروز به جایش سلطنت
كند ،به مح ّبت خود ادامه دادهای و مهر جاودان و پایدار خود
را �آشکار کردهای7 .ای خداوند ،تو مرا پادشاه و جانشین پدرم
کردی ،با وجودی که بس���یار جوان هستم و نمیدانم چگونه
حکومت کنم8 .اینجا من در میان مردم برگزیدٔه تو هس���تم،
قومی که تعدادشان بیشمار است9 .پس به من حکمت بده تا
بتوانم با قوم تو ،به عدالت رفتار کنم و بتوانم فرق بین خوبی و
بدی را تشخیص دهم .در غیر این صورت من چگونه میتوانم
بر این قوم عظیم تو حکمرانی کنم».
10خداوند از این درخواس���ت س���لیمان خشنود گش���ت 11و
به او فرمود« :چون تو خواس���تار حکمت گشتی تا با عدالت
حکومت کنی و نه عمر طولان���ی و ثروت برای خود یا مرگ
دشمنانت�12 ،آنچه را که خواستهای به تو خواهم داد .من به
تو چنان اندیشهای خردمند و بینشی روشن میدهم که هیچکس
مثل تو نداشته و نخواهد داشت13 .همچنین� ،آنچه را هم که
درخواست نکردهای ،به تو خواهم داد ،یعنی ثروت و افتخار
که تا زنده هستی ،هیچ پادشاهی به پای تو نرسد14 .اگر در
راه من گام برداری و مانند پدرت داوود از احکام و فرامین من
پیروی کنی ،به تو عمری دراز خواهم بخشید».
15سلیمان بیدار شد و دانست که خداوند در رؤیا با او سخن
گفته است .سپس به اورشلیم رفت و در برابر صندوق پیمان
خداوند ایستاد و قربانیهای سوختنی و سلامتی تقدیم کرد و
برای درباریان خود جشنی برپا نمود.
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16یک روز دو زن فاحش���ه نزد پادشاه �آمدند و در حضور او
ایستادند17 .یکی از �آن دو زن گفت« :سرورم ،من و این زن
در یک خان���ه زندگی میکنیم .چندی پی���ش کودکی به دنیا
�آوردم18 .س���ه روز بعد از تولّد فرزن���دم ،این زن هم صاحب
کودکی ش���د .ما دو نفر تنها بودیم و ب���ه جز ما کس دیگری
در خانه نبود19 .یک ش���ب او به روی ب ّچه خود غلطید و او
را خفه کرد�20 .آنگاه نیمه شب برخاست و پسر مرا از کنارم
برداشت و پسر ُمردٔه خود را به جای �آن گذاشت21 .وقتیکه
صبح برخاستم که طفلم را شیر بدهم دیدم که او ُمرده است.
از نزدیک نگاه کردم ،دیدم او پسر من نیست».
22زن دوم ی گفت« :نه ،کودک زنده پسر من است .کودک
ُمرده پسر توست».
زن اولی گفت« :نه ،کودک مرده از توست و کودک زنده
پسر من است».
به این ترتیب �آن دو زن در حضور پادشاه دعوا میکردند.
�23آنگاه سلیمان پادشاه گفت« :هریک از شما دو نفر مدّعی
است که کودک زنده از �آن اوست و کودک مرده به دیگری
تعلّق دارد24 ».پس گفت« :یک شمشیر برایم بیاورید ».وقتی
شمش���یر را �آوردند25 ،او دستور داد« :کودک زنده را نصف
کنید و به هر کدامیک قسمت بدهید».
26مادر واقعی که قلبش لبریز از مح ّبت برای پسرش بود ،به
پادش���اه گفت« :ای پادشاه کودک را نکش���ید و او را به این
زن بدهید».
ا ّم���ا زن دیگر گفت« :به هیچکدام از م���ا ندهید و او را دو
پاره کنید».
27پس سلیمان گفت« :این کودک را نکشید ،او را به زن
اولی بدهید .او مادر واقعی است».
28هنگامیکه مردم اسرائیل از قضاوت سلیمان باخبر شدند،
همگی با دیدٔه احترام به او نگریستند ،زیرا دانستند که خداوند
به او حکمت داده است تا به عدالت قضاوت کند.

4

درباریان سلیمان

سلیمان ،پادشاه تمام اسرائیل بود 2و درباریان بلند پایٔه
او عبارت بودند از:
رهبر کاهنان :عزریا پسر صادوق.
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 3منشی :الیحورف و اخیا ،پسر شیشه.
بایگان :یهوشافاط ،پسر اخیلود.
 4فرماندٔه ارتش :بنایاهو ،پسر یهویاداع.
کاهن :صادوق و ابیاتار.
 5سرپرست فرمانداران :عزریا ،پسر ناتان.
مشاور پادشاه :کاهن زابود ،پسر ناتان.
 6سرپرست خدمتکاران کاخ :اخیشار.
سرپرس���ت کارهای کارگران اجباری :ادونیرام ،پس���ر
َعب���د.
7سلیمان دوازده نفر استاندار برای تمام اسرائیل انتخاب
ک���رد و �آنه���ا مس���ئول ته ّیه غذای دربار بودن���د ،هر کدام
یک ماه در س���ال مس���ئول تدارکات دربار بودن���د8 .این
اس���ت نامهای دوازده اس���تاندار و مناطقی که سرپرس���تی
میکردن���د:
بنهور ،در کوهستان افرایم.
 9بن َد َقر ،در شهرهای ماقص ،شبلعیم ،بیت شمس و ایلون
بیت حانان.
بنح َسد در اروبوت ،سوکوه و تمام ناحیٔه حافر،
َ 10
 11بنابیناداب که با تافت دختر سلیمان ازدواج کرده بود:
در تمام منطقٔه ُدر.
 12بعنا ،پسر اخیلود :در شهرهای تعنک ،مجدو و تمام
سرزمینهای نزدیک بیت شان ،حوالی صرتان و
جنوب شهر یزرعیل تا شهر �آبل محوله و شهر
یقمعام.
 13بنجابر ،در شهر راموت واقع در جلعاد و روستاهایی
که در جلعاد به خاندان یاعیر از فرزندان منسی
بود و ناحیٔه ارجوب در باشان ،شصت شهر ِ
بزرگ
دیواردا ِر دیگر که دروازههایشان پشتبند برنزی
داشت.
 14اخیناداب پسر عدو ،در محنایم.
 15اخیمعص ،او با باسمت دختر سلیمان ،ازدواج کرده
بود ،در سرزمین نفتالی
 16بعنا پسر حوشای ،در منطقٔه اشیر و شهر بعلوت.
 17یهوشافاط ،پسر فاروح ،در یساکار.
 18شمعی ،پسر ایلا ،در بنیامین.
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 19جابر ،پسر اوری ،در سرزمین جلعاد که شامل
سرزمینهای سیحون ،پادشاه اموریان و عوج ،پادشاه
باشان میشد.
به جز این دوازده نف���ر ،مقام دیگری بود که مس���ئول تمام
سرزمین بود.
کامیابی حکومت سلیمان

20جمع ّیت مردم اس���رائیل و یهودا مانند ریگ دریا بیشمار
بود؛ �آنها میخوردند و مینوشیدند و شادمان بودند21 .قلمرو
پادشاهی سلیمان ش���امل تمام ملّتها از رود فرات و فلسطین تا
مرز مصر میبود که در تمام طول عمر او مطیع بودند و به او
مالیات میپرداختند.
22مصرف روزانٔه دربار سلیمان عبارت بود از :معادل پنج تُن
�آرد و ده تُن بلغور23 ،ده گاو از طویله ،بیست گاو از چراگاه،
صد گوسفند و همچنین �آهو ،گوزن ،غزال و مرغهای چاق.
24قلمرو فرمانروایی او را تمام قس���مت غربی رود فرات و از
فس���ح تا غزه و تمام سرزمینهای پادش���اهان ماورالنهر تشکیل
تِ َ
میدادند .و در سراسر س���رزمینهای اطراف او صلح و �آرامش
حکمفرما بود25 .در زمان حیات س���لیمان ،مردم اس���رائیل و
یهودا در امن ّیت زندگی میکردند و هر خانواده تاکستان و باغ
انجیر خود را داشت.
26همچنین سلیمان چهل هزار �آخور برای اسبهای ا ّرابههایش
و دوازده هزار سوارکار داشت27 .دوازده فرماندار او ،هریک
مسئول ته ّیه مواد غذایی س���لیمان و درباریان برای مدّت یک
ماه بود .ایش���ان همواره تمام نیازها را فراهم می�آوردند28 .هر
فرماندار سهم جو و کاه خود را برای اسبان ا ّرابهها و سایر اسبان
در مکان مق ّرر می�آوردند.
29خدا به س���لیمان بینش و خردی ش���گفتانگیز و دانشی
بینهایت بخشید30 .سلیمان از خردمندان شرق و مصر خردمندتر
ب���ود31 .او خردمندترین مرد ب���ود .او داناتر از ایتان ازراحی و
پسران ماحول ،یعنی حیمان ،کلکول و دردع بود .شهرت او
به همٔه سرزمینهای همسایه رسید32 .همچنین او سه هزار َمثَل
گفت و یکهزار و پنج سرود نوشت33 .او دربارٔه درختان و
گیاهان از درخت س���در لبنان گرفته تا زوفا که در روی دیوار
میرویند ،سخن گفت .او همچنین دربارٔه حیوانات ،پرندگان،
خزندگان و ماهیان سخن گفت34 .مردم از همهجا می�آمدند
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تا حکمت سلیمان را بشنوند و نمایندگان پادشاهان روی زمین
برای مشورت نزد او می�آمدند.

5

آمادگی سلیمان برای ساختن معبد بزرگ

(دوم تواریخ )18-1:2

حیرام ،پادش���اه ص���ور همیش���ه دوس���ت داوود بود و
هنگامیکه ش���نید ،سلیمان جانش���ین پدر خود داوود
پادشاه شده است ،س���فیرانی نزد او فرس���تاد2 .سلیمان برای
حیرام این پیام را فرستاد«3 :تو میدانی که پدرم داوود بهخاطر
جنگهای دایم ی علیه سرزمینهای دش���منان اطرافش نتوانست
معبدی برای ستایش خداوند بس���ازد تا اینکه خداوند او را بر
همٔه دشمنانش پیروز گرداند4 .ا ّما اکنون خداوند خدای من،
به من در همٔه مرزها �آرامی بخش���یده و من دش���منی ندارم و
خطر حمله نیز وجود ن���دارد5 .خداوند ،به پدرم داوود وعده
داد ،پسرت که من او را بعد از تو پادشاه خواهم کرد ،برای
من معبدی خواهد ساخت .اکنون تصمیم گرفتهام که �آن معبد
را برای ستایش خداوند بس���ازم6 .پس مردان خود را به لبنان
بفرست تا درختان سدر برای من قطع کنند .مردان من نیز با
�آنها کار خواهند کرد و من مزد کارگران تو را هرچه تعیین کنی
میپردازم ،همانطور ک���ه میدانی کارگران من در قطع کردن
درختان به خوبی کارگران تو نیستند».
7حیرام هنگامیکه پیام سلیمان را شنید ،بسیار خشنود شد
و گفت« :س���پاس خداون���د را که امروز به داوود چنین پس���ر
خردمندی داده است تا جانشین او و پادشاه �آن سرزمین بزرگ
شود�8 ».آنگاه حیرام برای س���لیمان پیام فرستاد که« :من پیام
شما را دریافت کردهام و �آمادٔه انجام درخواست شما هستم.
9مردان من الوار را از لبنان به ساحل دریا پایین می�آورند و �آنها
را به هم میبندند تا شناور شوند و از �آنجا به محلی که شما
انتخاب میکنید خواهیم فرس���تاد .در �آنجا م���ردان من �آنها را
باز میکنند و مردان شما مسئول �آنها خواهند بود .در عوض،
خوراک مردان مرا ته ّیه کنید».
10پس حیرام الوار سدر و کاج مورد نیاز سلیمان را ته ّیه کرد.
11سلیمان هر سال معادل دو هزار تُن گندم و چهار هزار و چهارصد
لیتر روغن زیتون خالص برای خوراک مردان حیرام میفرستاد.
12خداوند طبق وعدٔه خود به سلیمان بینش داد .بین حیرام و
سلیمان صلح برقرار بود و �آنها با یکدیگر پیمان بستند.
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13سلیمان پادشاه ،سی هزار کارگر از سراسر اسرائیل به بیگاری
گرفت و 14ادونیرام را سرپرست �آنها قرار داد .او �آنها را به سه
گروه ده هزار نفری تقسیم کرد .هر گروه یک ماه در لبنان و
دو ماه در خانه به سر میبرد15 .سلیمان همچنین هفتاد هزار
باربر و هشتاد هزار سنگتراش در کوهس���تان داشت16 .او سه
هزار و سیصد سرکارگر برای نظارت برکارها گماشت17 .به
دستور سلیمان پادشاه �آنها سنگهای مرغوب بزرگی برای پایه
معبد بزرگ میبریدند18 .کارگران س���لیمان و حیرام و مردان
شهر باببلوس سنگها و الوار را برای ساختن معبد بزرگ �آماده
کردند.

6

سلیمان معبد بزرگ را میسازد

سلیمان پادشاه چهارصد و هشتاد سال بعد از خروج
قوم اسرائیل از مصر و در سال چهارم سلطنت خود،
در ماه زیو ،یعنی در ماه دوم س���ال س���اختمان معبد بزرگ را
�آغاز کرد2 .طول معبدی که س���لیمان برای خداوند ساخت،
بیست و هفت متر ،عرض �آن نُه متر و ارتفاع �آن سیزده متر و
نیم بود3 .اتاق ورودی معبد بزرگ پنج متر پهنا و ده متر درازا
داشت که معادل طول معبد بزرگ میشد4 .دیوارهای معبد
بزرگ پنجرههایی داشت که از بیرون تنگتر از داخل بودند.
5در کنار دیوار خارجی ،در پهلو و پشت معبد بزرگ ،ساختمان
دیگری ،سه طبقه ساخته شد .ارتفاع هر طبقه معادل دو متر
و سی س���انتیمتر بود6 .عرض اتاقهای طبقٔه اول دو متر و سی
س���انتیمتر ،طبقٔه دوم دو متر و هفتاد سانتیمتر و طبقٔه سوم سه
متر و ده سانتیمتر بود .در پیرامون معبد بزرگ پشتیها ساخت
تا تیرها به دیوار �آن فرو نروند.
ِ
ساختمان معبد بزرگ همه در معدن ته ّیه و تراشیده
7سنگهای
شده بودند که در وقت بنای �آن صدای چکش و تیشه و دیگر
ابزار �آهنی شنیده نمیشد.
8در ورودی طبقٔه اول در س���مت جنوب معبد بزرگ بود و
�آنجا با پلّه به طبقٔه دوم و سوم وصل میشد9 .سلیمان ساختمان
معبد بزرگ را به پایان رس���اند ،سقف �آن با تیرها و تختههای
چوب سدر پوشانیده شده بود10 .ساختمان سه طبقهای که در
کنار دیوار خارجی معبد بزرگ ساخته شده بود و ارتفاع سقف
هر طبقه دو متر و سی سانتیمتر بود که به وسیلٔه تیرهای سدر
به معبد بزرگ وصل میشد.
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11خداوند به سلیمان فرمود«12 :اگر از تمام احکام و فرامین
من پیروی کنی� ،آنگاه هر�آنچه را که به پدرت داوود وعده داده
بودم ،برای تو انجام خواهم داد 13و در میان مرد ِم خود ،یعنی
قوم اسرائیل در این معبد بزرگ ساکن خواهم شد و هرگز �آنها
را ترک نخواهم کرد».
14پس سلیمان ساختن معبد بزرگ را به پایان رساند.
لوازم داخل معبد بزرگ

(دوم تواریخ )14-8:3

15دیوارهای داخلی از کف اتاق تا سقف با چوب سدر پوشیده
شده بود و زمین از چوب کاج ساخته شده بود16 .یک اتاق
درونی ،که مقدّس���ترین مکان خوانده میشد ،در پشت معبد
بزرگ ساخته شد .طول �آن نُه متر و با تختههای چوب سدر از
زمین تا سقف جدا شده بود17 .اتاق جلوی مقدّسترین مکان،
هجده متر طول داش���ت18 .چوبهای سدر به شکل کدوها و
ُگلهای شکفته حکاکی ش���ده بودند ،به طوری که سنگهای
دیوارها دیده نمیشدند.
19در قسمت پشت معبد بزرگ اتاقی درونی ساخته شد که
صندوق پیمان خداوند در �آن قرار میگرفت20 .این اتاق درونی
نُه متر طول ،نُه متر عرض و نُه متر ارتفاع داش���ت و با طلای
خالص پوشانده شده بود .قربانگاه از چوب سدر پوشیده بود.
21داخل معبد بزرگ با طلا پوشانده شده بود و زنجیرهای طلایی
را جل���وی در ورودی اتاق درونی که �آن هم با طلا پوش���انده
شده بود ،قرار دادند22 .داخل معبد بزرگ همچنین قربانگاه
مق ّدسترین مکان ،تماماً از طلا پوشیده شده بودند.
23سلیمان دو فرش���تٔه نگهبان از چوب زیتون ساخت و در
مقدّسترین مکان قرار داد ،ارتفاع هریک چهار و نیم متر بود.
26-24هر دو یک شکل و یک اندازه بودند .طول هر بال دو
متر و دو سانتیمتر بود .از نوک یک بال تا نوک بال دیگر �آن
چهار و نیم متر بود�27 .آنها را پهلو به پهلو در مقدّسترین مکان
قرار داد که بال یکی از �آنها به یک دیوار و بال دیگری به دیوار
مقابل و دو بال دیگرشان در وسط اتاق با هم تماس داشتند.
28هر دو فرشتٔه نگهبان با طلا پوشانده شده بودند.
29دیوارهای پیرامون هر دو اتاق ورودی را با فرشتگان نگهبان،
درختان خرما و ُگلهای شکفته حکاکی کرد30 .حتّی زمین هم
با طلا پوشانده شده بود.
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31برای مقدّس���ترین م���کان در ورودیای از چ���وب درخت
زیتون ساخت که چهارچوب و سردر �آن به شکل پنج ضلعی
بود32 .روی درها شکلهای فرشتگان نگهبان و نخلها با طلا
پوشیده شده بود.
33برای در ورودی چهارچ���وب مس���تطیلی از چوب زیتون
س���اخت�34 .آنجا دو لنگٔه د ِر تا ش���و از چوب کاج س���اخته
ش���ده بود35 .روی �آنها فرش���تگان نگهب���ان ،درختان خرما و
ُگلهای کندهکاری ش���ده که با روکش طلا پوشیده شده بود
قرار داشت.
36حیاط داخلی را روبهروی معبد بزرگ ساخت که دیوارهای �آن
از یک ردیف چوب سدر و سه ردیف سنگ ساخته شده بود.
37معبد بزرگ در ماه دوم ،س���ال چهارم س���لطنت سلیمان
پایهگذاری شد.
38در سال یازدهم سلطنت سلیمان در ماه بول که ماه هشتم
است ،ساختمان معبد بزرگ کاملا ً مطابق نقشه پایان یافت.
معبد بزرگ در مدّت هفت سال ساخته شد.

7

کاخ سلیمان

سلیمان کاخی برای خود ساخت که ساختن �آن سیزده
سال طول کشید2 .یکی از تالارهای کاخ را جنگل
لبنان نامید که طول �آن چهل و شش متر ،عرض �آن بیست و
س���ه متر و ارتفاع �آن س���یزده متر و نیم و بر تیرهای سدر و بر
چهار ستون ساخته ش���ده بود3 .سقف با تیرهای سدر که بر
روی ستونها قرار داشتند ،پوشیده شده بود .چهل و پنج تیر در
سقف قرار داشت ،پانزده تیر در هر ردیف4 .در هریک از دو
دیوار جانبی سه ردیف پنجره بود5 .درها و پنجرهها چهارچوب
چهارگوش داشتند و س���ه ردیف پنجره در هر دیوار روبهروی
یکدیگر بودند.
6سلیمان تالار ستونها را ساخت ،طول �آن بیست و پنج متر
و عرض �آن پانزده متر بود و جلوی �آن ایوانی بود که سایبانش
روی ستونها قرار میگرفت.
7او تالاری برای تخت س���لطنتی ساخت تا در �آنجا داوری
کند .دیوارهای تالار داوری از چوب سدر پوشیده بود.
8خانٔه شخصی سلیمان در حیاطی دیگر ،پشت تالار داوری
مانند ساختمانهای دیگر ساخته ش���د .همچنین سلیمان خانٔه
مشابهی برای همسرش که دختر فرعون بود ،ساخت.
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9تمام این ساختمانها و حیاط بزرگ از پایه تا بالای دیوار ،از
سنگهای مرغوب ساخته شده بودند .سنگها در معدن �آماده و
طبق اندازه بریده و با ا ّره قسمت داخلی و خارجی �آنها میزان
شده بود10 .پایهها از سنگهای بزرگی که در معدن �آماده شده
بودند ،به اندازههای چهار متر و نیم و س���ه متر و نیم ساخته
شده بود11 .روی �آنها سنگهای دیگری که به اندازٔه مع ّین بریده
شده بودند ،قرار داش���ت و روی �آنها تیرهای سدر قرار گرفته
بود12 .دیوارهای حیاط کاخ ،حیاط داخلی معبد بزرگ و اتاق
ورودی به معبد بزرگ از یک لایه الوار سدر و سه لایه سنگ
تراشیده شده ،تشکیل شده بود.
مأموریت حورام

13س���لیمان پادش���اه به دنبال مردی به نام حورام فرستاد .او
صنعتگری بود که در شهر صور زندگی میکرد و در ریختهگری
برنز مهارت داشت14 .او پسر بیوهزنی از طایفٔه نفتالی و پدرش
که دیگر زنده نبود از شهر صور بود .حورام صنعتگری باهوش
و باتجربه بود .او دعوت سلیمان پادشاه را برای انجام کارهای
او پذیرفت.
دو ستون برنزی

(دوم تواریخ )17-15:3

15حیرام دو ستون برنزی ریخت که طول هر ستون در حدود نُه
متر و پیرامون �آنها پنج متر و نیم بود16 .او همچنین دو سرستون
برنزی به ارتفاع دو متر و سی سانتیمتر برای ستونها ساخت.
17سر ستونها با زنجیرهای به هم بافته شده18 ،و با دو ردیف
انار برنزی تزئین شده بودند.
19سرس���تونها به ش���کل نیلوفر و به ارتفاع یک متر و هشتاد
ِ
گردی بالای
سانتیمتر س���اخته ش���ده بودند 20و روی قسمت
زنجیرها نصب ش���ده بودند .دویس���ت ان���ار در دو ردیف در
گرداگرد هر سر ستون بود.
21بعد ستونها را در دالان معبد بزرگ قرار داد .ستون سمت
جنوب را یاکین و ستون سمت ش���مال را بوعز نامید22 .سر
ستونهایی که به ش���کل نیلوفر بود ،روی ستونها قرار گرفتند و
ساختن ستونها پایان یافت.
حوض برنزی

(دوم تواریخ )5-2:4

23حیرام حوض گردی از برنز ،به عمق چهار و نیم متر و به
قطر دو متر و بیست و پنج سانتیمتر و پیرامون سیزده و نیم متر
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ساخت24 .پیرامون لبٔه خارجی حوض دو ردیف کدوی برنزی
بود که هم زمان با خود حوض یک تکه س���اخته ش���ده بود.
25حوض بر ِ
پشت دوازده گاو برنزی که به سمت بیرون بودند،
قرار داشت .سه گاو به طرف شمال ،سه گاو به طرف غرب،
سه گاو به طرف جنوب و سه گاو به طرف شرق26 .ضخامت
دیوارٔه حوض به اندازٔه کف دست و لبٔه �آن به شکل جام بود
و مانند گلبرگ سوسن به طرف بیرون باز میشد .گنجایش �آن
معادل چهل هزار لیتر بود.
گاریهای برنزی

27حیرام همچنین ده گاری برنزی به درازای یک متر و هشتاد
س���انتیمتر به پهنای یک متر و هشتاد س���انتیمتر و ارتفاع یک
متر و سی سانتیمتر ساخت28 .چهارچوب اطراف گاریها با
ورقههایی پوشانده شده بود29 .در روی ورقهها شکلهای شیر،
گاو و فرش���تٔه نگهبان ،و روی چهار چوب بالا و پایین شیرها
و گاوها و نقشهایی از دستههای گل بود30 .هر گاری چهار
چرخ برنزی با محورهای برنزی داش���ت .در چهارگوش���ه �آن
پایههای برنزی با نقش مارپیچ تزئین شده بود تا حوض روی �آن
قرار بگیرد31 .در روی هر گاری قاب گردی بود .اندازٔه �آن از
روی گاری به بالا چهل و پنج سانتیمتر و به طرف پایین هفده
سانتیمتر بود و دور �آن کندهکاری شده بود32 .چهارچرخ در
زیر ورقهها به ارتفاع هفتاد سانتیمتر و محورهای چرخها و گاری
یکپارچه بود33 .چرخها مانند چرخ ا ّرابه ساخته شده بودند و
محورها ،قاب چرخها ،پرهها ،توپی چرخها همه از برنز ساخته
شده بودند34 .چهار دستگیره در چهار گوشٔه گاری بود که
با خود گاریها یکپارچه ریخته شده بودند35 .پیرامون بالای
هرگاری تسمهای به ارتفاع بیست و دو سانتیمتر کشیده شده
بود ،پایهها و ورقهها همه یکپارچه بودند36 .پایهها و ورقهها با
اشکال موجودات بالدار ،شیرها و درختان خرما تزئین شده و با
نقشهای مارپیچ پوشیده شده بود37 .به این ترتیب او ده گاری
ساخت که همه مشابه و یک اندازه و یک شکل بودند.
38حیرام همچنی���ن ده حوضچٔه برن���زی به قطر دو متر برای
گاریها س���اخت و ظرف ّیت هر حوضچه معادل هشتصد لیتر
بود39 .او پنج گاری و حوضچه را در س���مت جنوب و پنج
عدد دیگر را در س���مت ش���مال و حوض اصلی را در گوشٔه
جنوب شرقی جای داد.
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خالصۀ فهرست وسایل معبد بزرگ

(دوم تواریخ )1:5-11:4

40حیرام همچنین ،دیگها ،بیلها و کاسهها ساخت .او تمام
کارهایش را برای سلیمان پادشاه در معبد بزرگ خداوند تمام
کرد.
45-41وسایلی که او ساخت عبارت بودند از:
دو ستون،
دو سر ستون به شکل کاسه به روی ستونها،
دو رشته زنجیر بر روی سر ستونها،
چهارصد انار برنزی در دو ردیف صدتایی برای هر سر
ستون،
ده گاری با ده حوضچه روی �آنها،
یک حوض بزرگ با دوازده گاو زیر �آن از برنز،
دیگها ،بیلها و کاسهها،
46تمام این وسایل ،به دستور پادشاه در کارگاه ریختهگری واقع
در دشت اردن بین ُسك ّوت و صرطان ساخته شد47 .سلیمان
این ظروف را وزن نکرد ،زی���را تعداد �آنها زیاد بود و وزن �آنها
هرگز محاسبه نشد.
48سلیمان همچنین وسایلی از طلا برای معبد بزرگ ساخت:
قربانگاه و می���ز ن���ان مق���دّس49 ،ده چراغدان ک���ه روبهروی
مق ّدسترین مکان قرار داش���ت ،پنج عدد در سمت جنوب و
پنج عدد در سمت شمالُ ،گلها چراغها و انبرها50 .جامها،
چراغ خاموشکنها ،کاسهها ،ظروف جای ُبخور� ،آتشدانها،
لولاهای مقدّس���ترین مکان و د ِر خارجی معبد بزرگ ،همه از
طلا ساخته شده بودند.
51هنگامیکه سلیمان پادشاه کارهای معبد بزرگ را به پایان
رساند ،تمام ظروف نقره و طلا را که پدرش داوود ،وقف کرده
بود ،به خزانٔه معبد بزرگ �آورد.

8

آوردن صندوق پیمان خداوند به معبد بزرگ

(دوم تواریخ )2:6-2:5

�آنگاه سلیمان تمام رهبران طایفهها و خاندانهایاسرائیل
را در اورشلیم جمع کرد تا صندوق پیمان خداوند را از
شهر داوود ،یعنی صهیون ،به معبد بزرگ بیاورند2 .همٔه مردان
اسرائیل در ماه ایتانیم که ماه هفتم است ،در عید خیمهها نزد
سلیمان پادشاه جمع شدند3 .هنگامیکه همٔه رهبران اسرائیل
�آمدند ،کاهنان صندوق پیمان را بلند کردند 4و به معبد بزرگ
610

اول پادشاهان 8

�آوردند .لاویان و کاهنان ،همچنی���ن خیمٔه مقدّس خداوند و
همٔه ظروف مقدّسی را نیز که داخل �آن بود� ،آوردند5 .سلیمان
پادشاه و همٔه مردم اسرائیل در مقابل صندوق پیمان جمع شدند
و تعداد بیش���ماری گوس���فند و گاو قربانی کردند6 .کاهنان
صندوق پیمان خداوند را در جای خود در داخل معبد بزرگ
و در مقدّسترین مکان زیر بالهای مجس���مٔه فرشتگان نگهبان
قرار دادند7 .بالهای گس���تردٔه فرشتگان نگهبان روی صندوق
پیمان ،چوبهایی را که با �آنها صندوق حمل میشد ،میپوشاند.
8این چوبها �آنقدر بلند بودند که از مقدّس���ترین مکان که قبل
از محراب بود دیده میش���دند ،ا ّما از خارج دیده نمیشدند
و تا به امروز در همانجا هس���تند9 .در صندوق پیمان چیزی
جز دو لوح سنگی که موسی در کوه سینا -جایی که خداوند
با قوم اس���رائیل هنگام خروجشان از مصر پیمان بست -در �آن
گذاشته بود ،نبود.
10هنگامیکه کاهنان از جایگاه مقدّس خارج شدند ،ابری
معبد بزرگ را ُپر کرد11 ،به طوری که کاهنان نتوانستند وظایف
خود را انجام دهند ،زیرا نور درخش���ان و خیره کنندٔه حضور
خداوند �آنجا را ُپر کرده بود.
�12آنگاه سلیمان گفت:
«خداوند فرموده است که در تاریکی غلیظ ساکن
خواهد شد.
 13اکنون من معبد با شکوهی برای تو ساختهام،
مکانی که تو تا ابد در �آن ساکن شوی».
سخنرانی سلیمان

(دوم تواریخ )11-3:6

�14آنگاه سلیمان پادشاه به �آنها روی کرد و تمام جماعتی را
که در �آنجا ایس���تاده بودند برکت داد و 15گفت« :سپاس بر
خداوند خدای اسرائیل که هرچه به پدرم داوود وعده داده بود،
با دستهای خود انجام داد .به او فرموده بود16 ،از زمانی که قوم
خود اسرائیل را از مصر بیرون �آوردم ،شهری را در سرتاسر اسرائیل
برنگزیدم که در �آن معبدی ساخته ش���ود تا من در �آن ستایش
شوم ،ا ّما داوود را برگزیدم تا بر قوم من حکومت کند.
�«17آرزوی پ���درم داوود ای���ن بود که معبدی برای پرس���تش
خداوند خدای اسرائیل بس���ازد18 .ا ّما خداوند به پدرم داوود
گفت' :خواس���ت تو خوب بود که میخواستی معبدی برای
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من بنا کن���ی 19ولی تو این معبد را برای من بنا نخواهی کرد،
بلکه پسری که برای تو به دنیا خواهد �آمد ،معبدی به نام من
خواهد ساخت'.
«20اکنون خداوند به وعدٔه خود وفا کرده است ،زیرا من به
جای پدرم داوود برخاستهام و بر تخت سلطنت اسرائیل نشستهام،
همانطور که خداوند وعده داده بود و من معبد بزرگ را برای
پرستش خدای اسرائیل ساختهام21 .در �آنجا مکانی برای صندوق
پیمان فراهم �آوردهام ،پیمانی كه خداوند ،هنگامیکه نیاکان ما
را از مصر بیرون �آورد ،با �آنها بست».
دعای سلیمان

(دوم تواریخ )42-12:6

�22آنگاه سلیمان درحالیکه تمام قوم اسرائیل حاضر بودند،
در مقابل قربانگاه در حضور خداوند ایس���تاد .دس���تهای خود
را به سوی �آسمان بلند کرد 23و گفت« :ای خداوند خدای
اسرائیل ،هیچ خدایی چون تو در �آسمان و در روی زمین نیست!
تو پیمان خود را ب���ا قوم خویش نگاه م���یداری و هنگامیکه
با تمام دل در زندگی از تو پی���روی میکنند ،مح ّبت خود را
به �آنها نش���ان میده���ی24 .تو وعدٔه خود را ب���ا پدرم داوود،
نگاه داشتی؛ امروز همٔه سخنان تو به حقیقت پیوسته است.
25اکنون ای خداوند خدای اس���رائیل ،وعدهای را که به بندٔه
خود ،پدرم داوود دادهای ،نگاهدار که فرمودی :همواره یکی
از فرزندان او بر تخت پادشاهی اسرائیل خواهد نشست ،اگر
مانند او از تو پیروی کنند26 .پس اکنون ای خدای اسرائیل،
بگذار هر�آنچه را به بندهات ،پدرم داوود وعده داده بودی ،به
حقیقت بپیوندد.
«27ا ّما ای خدا� ،آیا براستی تو در زمین ساکن خواهی شد؟
حتّی همٔه �آسمانها گنجایش تو را ندارند ،پس چگونه این معبد
بزرگ ،تو را در خود جای خواهد داد؟ 28ای خداوند ،خدا،
من بندٔه تو هس���تم ،به نیایش من گوش فرا ده و درخواس���ت
امروز مرا بر�آورده کن29 .باشد که چشمان تو روز و شب بر این
معبد بزرگ باشد ،مکانی که تو برگزیدهای تا ستایش شوی،
هنگامیکه به سوی این معبد بزرگ نیایش میکنم مرا بشنو.
30نیایشهای مرا بش���نو ،نیایشه���ای قوم خود را ،هنگامیکه
به سوی این مکان روی میکنند ،بش���نو؛ از جایگاه خود در
�آسمانها ما را بشنو و ما را ببخش.
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«31هرگاه کسی متّهم به جرم ی علیه دیگری گردد و به قربانگاه
این معبد بزرگ �آورده شود تا سوگند یاد کند که بیگناه است،
32ای خداوند ،در �آسمانها بشنو و عمل کن و بندگان خود را
داوری کن ،گناهکار را مجازات و �آنچه کرده است بر سر او
فرود �آور و بیگناهان را طبق نیکوکاری ایشان پاداش بده.
«33هنگامیکه ق���وم تو اس���رائیل ،بهخاطر گن���اه علیه تو از
دشمنانشان شکست میخورند� ،آنگاه که به سوی تو باز میگردند
و به این معبد بزرگ می�آیند و با فروتنی برای بخشش ،تو را نیایش
میکنند34 ،از �آسمانها �آنها را بشنو ،گناه قوم خود را ببخش و
�آنها را به سرزمینی که به نیاکان ایشان دادی ،بازگردان.
«35هنگامیکه �آسمان بسته میشود و بهخاطر گناه علیه تو،
باران نمیبارد ،اگر �آنها به سوی این مکان دعا کنند و نام تو را
بخوانند و از گناه بازگردند36 ،از �آسمانها �آنها را بشنو .گناهان
پادشاه و مردم اس���رائیل را ببخش و به �آنها درستکاری بیاموز.
پس ای خداوند ،به �آن س���رزمینی که به عنوان ارث دایمی به
قومت بخشیده بودی ،باران بفرست.
«37هرگاه این س���رزمین دچار خشکسالی یا طاعون شود یا
محصولات �آن در اثر بادهای سوزان و هجوم ملخ از بین رود،
یا دشمن قوم تو را در هریک از شهرها محاصره کند ،هر بلا
و مرضی که باشد38 .نیایشهای �آنها را بشنو ،اگر هرکس از
قوم تو اس���رائیل ،با قلبی پر از اندوه دستهای خود را به سوی
این معبد بزرگ با نیایش بلند کند39 ،نیایشهای �آنها را بشنو.
از جای���گاه خود در �آس���مانها به �آنها گوش فرا ده .ایش���ان را
ببخشای و یاری کن ،تنها تو از اندیشٔه قلب انسان �آگاهی .با
هرکس ،هر �آن گونه که سزاوار است ،عمل کن40 .تا �آنها در
تمام مدّتی که در سرزمینی که تو به نیاکانشان دادهای ،زندگی
کنند و از تو بترسند.
«42-41همچنین وقتی بیگانهای که در س���رزمین دوردس���تی
زندگی میکند ،نام تو و کارهای عظیمیکه تو برای قوم خود
انجام دادهای ،بش���نود و برای دعا و س���تایش تو به این معبد
بزرگ بیاید43 ،نیایش او را بشنو .از �آسمان که جایگاه توست،
او را بشنو و �آنچه را از تو درخواست میکند ،بر�آورده کن تا
همٔه مردم جهان مانند قوم تو اس���رائیل ،تو را بشناسند و از تو
پیروی کنند� .آنگاه �آنها خواهند دانست این معبد بزرگی که من
ساختهام ،مکانی است که تو باید ستایش شوی.
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�«44آنگاه که تو به مردم خود امر میکنی که به جنگ علیه
دشمنانشان بروند و �آنها به سوی این شهر که تو برگزیدهای و
این معبد بزرگ که من برای تو س���اختهام ،به درگاه تو نیایش
کنند ،هرکجا که هس���تند45 ،نیایش �آنها را بشنو .از �آسمانها
ایشان را بشنو و پیروزشان گردان.
«46هنگامیکه ق���وم تو علیه تو مرتکب گناه میش���ود -زیرا
هیچکس نیست که گناه نکند -و تو در خشم خود اجازه میدهی
که دشمن �آنها را شکست دهد و به اسارت به سرزمینی دیگر
ببرد ،حتّی اگر �آن سرزمین دور دست باش���د47 .نیایش مردم
خود را بشنو .اگر ایش���ان در �آن سرزمین توبه کنند و اعتراف
نمایند که چه پلید و گناهکار هستند ،خداوندا نیایش ایشان
را بشنو48 .اگر ایشان با تمامی دل و جان خود ،در سرزمین
دشمنان خود که �آنها را به اسارت بردهاند ،توبه کنند و به سوی
سرزمینی که به نیاکانش���ان دادی و شهری که تو برگزیدی و
معبد بزرگی که من به نام تو ساختهام ،نیایش کنند�49 ،آنگاه
نیایش ایشان را بشنو .از جایگاه خود در �آسمانها نیایش ایشان
را بشنو و نسبت به �آنها بخش���نده باش50 .مردمیرا که علیه
تو گناه و سرکشی کردهاند ،ببخش و قلب کسانیکه ایشان را
به اسارت گرفتهاند ،نرم ساز تا شاید بر ایشان مهربانی کنند.
51چون ایش���ان قوم و میراث تو هس���تند که از مصر ،از میان
کوره �آهن بیرون �آوردی.
«52بگذار تا چشمان تو بر زاری خدمتکار تو و زاری قوم تو
اسرائیل گشوده باشد و هنگامیکه تو را میخوانند ،ایشان را
بشنوی53 .چون تو ایشان را از میان تمامیمردم جهان برگزیدی
تا میراث تو باشند ،همانگونه که به موسی خدمتگزار خود،
هنگامیکه نیاکان ما را از مصر بیرون �آوردی ،اعلام کردی».
آخرین نیایش سلیمان

54پس از �آن که س���لیمان نیایش و زاری خود را به خداوند
پای���ان داد از برابر قربانگاه که زانو زده و دس���تهای خود را به
سوی �آسمان برافراشته بود ،برخاس���ت 55و ایستاد و با �آوازی
بلند همٔه کس���انی را که در �آنجا گرد �آمده بودند ،برکت داد
و گفت:
«56سپاس بر خداوند باد که طبق همٔه وعدههای خود به قوم
خود اسرائیل �آرامی بخش���ید ،و به همٔه وعدههای نیکویی که
توسط موسی خدمتگزار او داده شده بود ،وفا کرد57 .خداوند
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خدای ما ،با ما باش���د ،همانطور که با نیاکان ما بود و ما را
ترک و رها نکند58 .باش���د که او دلهای ما را به سوی خود
مایل گرداند تا در راه او گام برداریم و فرمانها و قوانینی را که
به نیاکان ما داد بجا �آوریم59 .تا خداوند خدای ما همواره این
نیایش را به یاد داش���ته باشد و با بخشندگی ،نیاز روزانٔه مردم
اسرائیل و پادشاه ایشان را بر�آورده کند60 .تا همٔه مردم جهان
بدانند که خداوند ما یکتاس���ت و به جز او خدایی نیس���ت.
61باشد که شما که قوم او هستید ،همیشه به خداوند خدای
ما وفادار باشید .قوانین و فرامین او را همانطور که امروز پیروی
میکنید بجا �آورید».
تقدیس معبد بزرگ

(دوم تواریخ )10-4:7

�62آنگاه سلیمان پادشاه و تمام قوم اسرائیل در برابر خداوند
قربانی کردند63 .سلیمان بیست و دو هزار گاو و یکصد و بیست
هزار گوسفند برای قربانی سلامتی به خداوند تقدیم کرد .پس
پادشاه و همٔه قوم اسرائیل معبد بزرگ را تقدیس کردند64 .در
همان روز پادشاه وس���ط حیاط جلوی معبد بزرگ را تقدیس
کرد .چون قربانگاه برنزی گنجایش همٔه قربانیها را نداشت.
قربانیهای سوختنی ،هدایای �آردی و چربی قربانیهای سلامتی
را در �آنجا تقدیم کرد.
65پس پادشاه با همٔه قوم اسرائیل در �آن زمان به مدّت هفت
روز عید خیمهها را برپا نمود و انبوهی از جمع ّیت از راه دور،
از گذرگاه حمات تا مرز مصر در جنوب در �آنجا بودند66 .در
روز هشتم س���لیمان مردم را روانه کرد و �آنها پادشاه را برکت
دادند و با شادمانی و با دلی شاد از همٔه خوبیهایی که خداوند
به داوود خدمتگزار خود و همٔه قوم اس���رائیل نش���ان داد ،به
خانههای خود رفتند.

9

ظاهر شدن دوبارۀ خداوند بر سلیمان

(دوم تواریخ 117:)22-

پس از �آن که سلیمان پادشاه ساختن معبد بزرگ و کاخ
و هر�آنچه را که خواسته بود ،به پایان رساند2 ،خداوند
برای بار دوم به او ظاهر ش���د ،چنانکه در جیحون به او ظاهر
شده بود3 .خداوند به او گفت« :من نیایش و خواهش تو را
در برابر خود ش���نیدم و این معبد بزرگ را که تو س���اختهای،
تقدیس کردهام و نام خود را تا ابد بر �آن نهادهام .چش���مان و
قلب من برای همیشه �آنجا خواهند بود4 .اگر تو مانند پدرت،
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داوود با قلبی راستین و پاک در برابر من گام برداری و مطابق
همٔه فرمانهایی که به ت���و دادهام ،عمل کنی و احکام مرا بجا
�آوری�5 ،آنگاه من تخت سلطنت تو را برای همیشه در اسرائیل
استوار خواهم کرد .همانطور که به پدرت داوود وعده دادم و
گفتم که یک نفر از نسل تو همیشه بر اسرائیل سلطنت خواهد
کرد6 .ا ّما اگر تو یا فرزندان تو از من پیروی نکنید و فرمانها و
احکامی را که به شما دادهام ،بجا نیاورید و خدایان دیگر را
خدمت و ستایش کنید�7 ،آنگاه من قوم اسرائیل را از سرزمینی
که به �آنها داده بودم ،بیرون خواهم راند و معبد بزرگی را که
به نام خود تقدیس کرده بودم ،از نظر دور خواهم داش���ت و
قوم اسرائیل ضربالمثل و مورد ریشخند بین همٔه مردم خواهد
شد8 .این معبد بزرگ ویرانه خواهد شد و همٔه کسانیکه از
�آن میگذرند ش���گفتزده خواهند شد و خواهند گفت :چرا
خداوند با این س���رزمین و این خانه چنین کرده است؟ �9آنگاه
خواهند گفت :زیرا ایشان خداوند خدایی که نیاکانشان را از
سرزمین مصر بیرون �آورد ،ترک کردند و از خدایان دیگر پیروی
کردند و �آنها را پرس���تش نمودند .در نتیجه خداوند �آنها را به
این بلا دچار کرده است».
موافقت نامۀ سلیمان با حیرام

(دوم تواریخ 18:)2-

10در پایان بیس���ت س���الی که سلیمان دو س���اختمان ،معبد
بزرگ و کاخ سلطنتی را ساخت11 ،حیرام ،پادشاه صور ،تمام
چوبهای سدر و صنوبر و طلای مورد نیاز را برای این کار فراهم
�آورد .پس از پایان کار ،سلیمان پادشاه بیست شهر در سرزمین
جلیل ب���ه او داد12 .ا ّما هنگامیکه حیرام از صور برای بازدید
ش���هرهایی که س���لیمان به او داده بود �آمد� ،آنها را نپسندید.
13پس به س���لیمان گفت« :ای برادر ،این چه شهرهایی است
که تو به من دادهای؟» و تا به امروز �آن شهرها سرزمین کابول
(یعنی بیحاصل) خوانده میشود14 .حیرام معادل پنج تن طلا
برای سلیمان فرستاده بود.
سایر کارهای سلیمان

(دوم تواریخ 38:)18-

15سلیمان پادشاه برای ساختن معبد بزرگ و کاخ و پرکردن
گودی زمین در ش���رق ش���هر و س���اختن دیوارهای اورشلیم و
همچنین بازسازی شهرهای حاصور ،مجدو و جازر از کارگران
اجباری اس���تفاده کرده بود(16 .جازر شهری بود که فرعون،
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�آن را تص ّرف کرد و به �آتش کشید و کنعانیانی را که در �آنجا
زندگی میکردند ،کُشت .و بعد �آن شهر را به عنوان جهزیه
به دختر خود ،زن س���لیمان داد17 ).پس سلیمان جازر ،بیت
حورون پایینی 18و شهرهای بعلت و َتد ُمور را در سرزمین یهودا
بازسازی کرد19 .شهرهایی که انبار در �آنها بودند و شهرهایی که
ا ّرابهها و سواران در �آنها بودند و هر�آنچه را که او میخواست در
اورشلیم ،در لبنان و در هر کجا در قلمرو خود بسازد ساخت.
20فرزندان ،بازماندگان اموریانِ ،حتّیانَ ،ف ِرزِیان ،حویان و یبوسیان
که از مردم اسرائیل نبودند21 ،و همچنین فرزندانشان که بعد
از �آنها در �آن سرزمین باقیمانده بودند و مردم اسرائیل نتوانستند
که �آنها را بکلّی از بین ببرند ،سلیمان به عنوان برده� ،آنها را به
کار میگرفت و تا به امروز برای مردم اسرائیل خدمت میکنند.
22سلیمان مردم اس���رائیل را برده نکرد� .آنها به عنوان سرباز،
افسران ،فرماندهان ،ا ّرابهرانان و سواران خدمت میکردند.
23در کارهای ساختمانی سلیمان ،پانصد و پنجاه نفر سرکارگر
بودند.
24سلیمان پس از اینکه همسرش ،دختر فرعون از شهر داوود
به کاخی که او برایش ساخته بود رفت ،گودی زمینهای شرق
شهر را پر کرد.
25بعد از تکمیل ساختمان معبد بزرگ ،سلیمان سالانه سه بار
قربانیهای سوختنی و سلامتی بر قربانگاهی که برای خداوند
ساخته بود تقدیم مینمود و همچنین ُبخور میسوزاند.
26سلیمان پادشاه در عصیون جابر ،که نزدیک شهر ایلوت
در ساحل خلیج عقبه در سرزمین اَدوم بود ناوگانی از کشتیها
ساخت27 .حیرام پادش���اه ع ّدهای از ملوانان ناوگانان خود را
فرستاد تا به مردان س���لیمان خدمت کنند�28 .آنها به سرزمین
اوفیر رفتند و برای سلیمان حدود شانزده تن طلا �آوردند.

10

مالقات با ملکۀ َس َبا

(دوم تواریخ )12-1:9

ملکٔه س���با از شهرت س���لیمان پادشاه باخبر شد و
به اورشلیم سفر کرد تا با پرسشهای دشوار ،او را
بیازماید2 .ملکٔه س���با با گروه بزرگ���ی از همراهان و همچنین
شترهایی با بار ادویه ،جواهرات و مقدار زیادی طلا به اورشلیم
�آمد و هنگامی که به نزد سلیمان �آمد ،هر �آنچه در اندیشٔه او
بود با وی در میان نهاد3 .سلیمان به همٔه پرسشهای وی پاسخ
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داد .هیچ چیز از پادشاه پوش���یده نبود که نتواند پاسخ دهد.
4ملکٔه س���با هنگامیکه دانش سلیمان و کاخی را که ساخته
بود5 ،خوراکهای سفره او ،محل سکونت مقامات ،سازماندهی
درباریان کاخ و لباسهایشان ،خدمتکارانی که در هنگام جشن
او خدمت میکردند و قربانیهایی را که در معبد بزرگ تقدیم
میکرد دید ،شگفتزده ش���د6 .او به سلیمان پادشاه گفت:
«هر�آنچه در سرزمین خود در مورد کارهای شما و دانش شما
شنیده بودم ،درست بود7 ،ا ّما تا من با چشمهای خود ندیدم،
گزارشها را باور نداشتم؛ ا ّما من حتّی نیمی از �آن را هم نشنیده
بودم .دانش و ثروت ش���ما بیش از �آن اس���ت که به من گفته
بودند8 .خوشا به حال همسران شما! خوشا به حال خدمتگزاران
شما که همیشه با شما هستند و خردمندی شما را میشنوند!
9خداوند خدای ش���ما را ستایش میکنم که از تو خشنود بود
و تو را بر تخت س���لطنت اسرائیل نشانید و چون مح ّبت خدا
نسبت به قوم اسرائیل ابدی است ،تو را بر �آنان پادشاه ساخت
تا با عدل و انصاف بر �آنها سلطنت نمایی».
10ملکٔه سبا هدایای خود را به سلیمان پادشاه تقدیم کرد� ،آنها
عبارت بودند از :معادل پنج تُن طلا و سنگهای گرانبها و مقدار
زیادی ادویه به اندازهای که او هرگز دریافت نکرده بود.
(11ناوگان حیرام نیز از سرزمین اوفیر طلا و جواهرات و مقدار
زیادی چوب صندل �آورد 12و پادشاه برای ستونهای معبد بزرگ،
کاخ شاهی و ساختن چنگ و ِ
بربط نوازندگان از همان چوب
صندل استفاده کرد و به �آن اندازه چوب صندل تا �آن روز در
�آنجا دیده نشده بود).
13سلیمان پادشاه ،هر�آنچه ملکٔه سبا خواسته بود به او داد ،به
اضافٔه هدایای که سلیمان با سخاوتمندی به او بخشید� .آنگاه
ملکٔه سبا و همراهانش به سرزمین خود بازگشتند.
ثروت سلیمان پادشاه

(دوم تواریخ )29-13:9

14سلیمان پادشاه هرسال بیست و سه تن طلا دریافت میکرد.
15به اضافٔه مالیاتی که توسط بازرگانان پرداخت میشد و سود
معاملهها و خراجی که توس���ط پادش���اهان عرب و فرمانداران
بخشهای اسرائیل پرداخت میشد.
16سلیمان دویست سپر بزرگ که با حدود هفت کیلو طلا
روکش شده بود ساخت17 .او همچنین سیصد سپر کوچكتر
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که با حدود دو کیلو طلا روکش ش���ده بودند ،ساخت و �آنها
را در تالار جنگل لبنان گذاشت.
18او تخت با شکوهی از عاج ساخت و �آن را با طلای ناب
روکش کرد19 .این تخت ش���ش پلّه داشت و در پشت تخت
مجسمه سر گوسالهای قرار داشت و در دو طرف تخت دستهای
بود که در کنار �آنها دو مجسمٔه شیر بود20 .در دو طرف هریک
از شش پلّه دو مجسمٔه شیر ایستاده بودند .هرگز چنین تختی
در هیچ سرزمینی ساخته نشده بود.
21همٔه جامهای نوشیدنی سلیمان از طلا بود و همٔه ظروف
تالار جنگل لبنان از طلای خالص بود و از نقره استفاده نشده
بود ،زیرا در زمان سلیمان با ارزش محسوب نمیشد22 .سلیمان
ناوگانی از کشتیهای اقیانوسپیما داشت که با کشتیهای حیرام
حرکت میکردند .هر سه سال یکبار ناوگان او بازمیگشت
و طلا ،نقره ،عاج ،میمون و طاووس می�آوردند.
23سلیمان پادشاه ،ثروتمندتر و دانشمندتر از همٔه پادشاهان
ب���ود 24و تم���ام مردم جهان خواس���تار �آمدن و ش���نیدن دانش
خدادادی او بودند25 .همٔه بازدید کنندگان هرس���ال برای او
هدایایی مانند ظروف طلا و نقره ،پارچه ،اسلحه ،ادویه ،اسب
و قاطر می�آوردند.
26سلیمان نیرویی شامل هزار و چهارصد ا ّرابه و دوازده هزار
اسب داشت .تعدادی از �آنها را در اورشلیم و بق ّیه را در شهرهای
دیگر مستقر کرده بود27 .در زمان پادشاهی سلیمان ،نقره در
اورشلیم مانند س���نگ و چوب سدر مانند چنار دشتهای غربی
فراوان بود28 .م�أموران سلیمان اسب را از مصر و قیلیقیه وارد
میکردند�29 .آنها ا ّرابهها را از مصر به قیمت ششصد تکه نقره
و هر اس���ب را به قیمت صد و پنجاه تکه به پادشاهان سوریه
و ِحتّی میفروختند.

11

روی برگرداندن سلیمان از خداوند

سلیمان به جز دختر فرعون ،زنان بیگانٔه فراوانی را
دوست میداشت .او با زنانی از مو�آب ،عمونیان،
اَدومیان ،صیدونیان و ِحتّیان ازدواج ک���رد2 ،یعنی از ملّتهایی
که خداوند به قوم اس���رائیل گفته بود ،با �آنها ازدواج نکنید و
�آنها نیز با شما ازدواج نکنند ،زیرا �آنها به یقین قلبهای شما را
به سوی خدایان خویش خواهند گردانید3 .او هفتصد همسر
كه همه از شاهزادگان بودند و سیصد صیغه برای خود گرفت
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و همس���رانش قلب او را از خداوند بازگرداندند4 .هنگامیکه
سلیمان پیر شد ،ایش���ان او را به سوی ستایش خدایان بیگانه
کشاندند .او به خداوند خدای خود مانند پدرش داوود وفادار
نبود5 .س���لیمان َعشتو َرت ،خدای صیدونیان و ِمل ُکوم خدای
منفور عمونیان را ستایش میکرد6 .پس سلیمان �آنچه را که در
چشم خداوند پلید بود ،انجام داد و مانند پدرش داوود ،کاملا ً
خداوند را پیروی نکرد7 .در کوه ش���رق اورشلیم مکانی برای
پرستش کموش ،خدای نفرتانگیز مو�آب ،و مکانی برای پرستش
مولِک ،خدای نفرتانگیز عمونیان ساخت8 .او همچنین برای
همسران بیگانه خود پرستشگاههایی ساخت که در �آنها برای
خدایان خود ُبخور میسوزاندند و قربانی میکردند.
�9آنگاه خداوند از س���لیمان خش���مگین ش���د ،زیرا دل او از
خداوند خدای اسرائیل ،خدایی که دو بار بر او ظاهر گشته بود،
منحرف شد10 .به او در این موارد فرمان داده بود که نباید به
دنبال خدایان دیگر باشد ،ا ّما او فرمان خداوند را بجا نیاورد.
11پس خداوند به سلیمان گفت« :چون اندیشٔه تو چنین بوده
است و پیمان و فرمانهای مرا که به تو داده بودم ،نگاه نداشتی،
س���لطنت را از تو خواهم گرفت و به یك���ی از خدمتگزارانت
خواه���م داد12 .ولی بهخاطر پدرت داوود این کار را در زمان
حیات تو نخواهم کرد ،بلکه در زمان سلطنت پسرت این کار
را عملی خواهم کرد13 .ا ّما من همٔه سلطنت را از تو نخواهم
گرفت؛ بلکه بهخاطر بندهام داوود و شهر برگزیدٔه اورشلیم یک
طایفه را به پسر تو خواهم داد».
دشمنان سلیمان

14خداوند اجداد اَدومیرا که از شاهزادگان اَدوم بودند ،به
دشمنی علیه سلیمان برانگیخت15 .هنگامیکه داوود در اَدوم
بود ،یو�آب فرماندٔه ارتش ،برای به خاک سپردن کشتهشدگان به
اَدوم رفت و همٔه مردان اَدوم را کشت16 .یو�آب و همٔه اسرائیل
به مدّت شش ماه در �آنجا ماندند تا همٔه مردان اَدومیرا کشتند.
17ا ّما هدد و گروهی از خدمتکاران پدرش به مصر گریختند ،در
�آن زمان هدد کودکی خردسال بود�18 .آنها از مدیان به فاران
رفتند ،در �آنجا گروهی از مردان به �آنها پیوستند� .آنگاه به مصر
سفر کردند و به نزد فرعون پادشاه مصر رفتند ،پادشاه به هدد،
خانه ،زمین و غذا داد19 .هدد دوستی فرعون را جلب کرد و
فرعون خواهر زن خود ،خواهر ملکٔه َتحفَنیس را به همس���ری
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هدد در �آورد20 .خواهر َتحفَنیس پسری به نام َج ُنو َبت برای او
به دنیا �آورد و َتحفَنیس او را در خانٔه فرعون از ش���یر گرفت و
َج ُنو َبت در کاخ فرعون با پسران او زندگی میکرد.
21هنگامیکه خبر درگذشت داوود و خبر مرگ یو�آب در مصر
به هدد رس���ید ،به فرعون گفت« :اجازه بدهید تا به سرزمین
خود بازگردم».
22فرعون از او پرس���ید« :مگر در نزد من چه کمبودی داری
که حالا میخواهی به سرزمین خود بازگردی؟»
او پاسخ داد« :فقط اجازه بدهید بروم».
23خداوند همچنین َر ُزون ،پس���ر الیاداع را به دشمنی علیه
سلیمان برانگیخت .او از نزد سرور خویش هدد عزر ،پادشاه
صوبه گریخته ب���ود24 .او پیروانی گردهم �آورد و رهبر گروهی
چپاولگر ش���د ،بعد از کشتار توس���ط داوود ،ایشان به دمشق
رفتند و در �آنجا س���اکن شدند و پیروانش او را پادشاه کردند.
25در طول حیات سلیمان او دشمن اسرائیل بود و مانند هدد
باعث �آزار بود و از اسرائیل نفرت داشت و در سوریه حکومت
میکرد.
وعدۀ خدا به َی ُر َبعام

26یربعام پس���ر نب���اط افرایمیاز اهالی ص���رده ،از درباریان
سلیمان ،نام مادر بیوهاش صروعه بود ،همچنین دست خود را
علیه پادشاه بلند کرد.
27داستان شورش از این قرار بود که سلیمان زمینهای شرق
اورشلیم را ُپر و دیوارهای شهر را تعمیر میکرد28 .یربعام مرد
جوان توانایی بود و هنگامیکه سلیمان دید ،با چه سختی کار
میکند ،او را مسئول همٔه کارگران اجباری منطقٔه طایفههای
منس���ی و افرایم کرد 29در هنگامیکه یربعام از اورشلیم خارج
میشد ،اخیا ،نبیای از شیلوه در راه با او روبهرو شد .اخیا جامٔه
تازهای به تن داشت و ایشان هر دو در صحرا تنها بودند30 .اخیا
ردای خود را به دوازده قسمت پاره کرد31 ،و به یربعام گفت:
«ده تکه را برای خود بگیر ،زیرا خداوند خدای اسرائیل به تو
میفرماید' :من پادشاهی را از سلیمان خواهم گرفت و من به
تو ده طایفٔه خواهم داد32 .سلیمان بهخاطر داوود خدمتگزارم،
و اورشلیم شهر برگزیدٔه من یک طایفه را نگاه خواهد داشت.
33زیرا او مرا ترک کرده اس���ت و عشتورت ،الهٔه صیدونیان،
کموش خدای مو�آب و ِمل ُکوم خدای عمونیان را پرستش کرد و
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در راههای من گام برنداشته و �آنچه را از دیدگاه من نیکوست،
بجا نیاورده و احکام و دستورات مرا مانند پدرش ،داوود پیروی
نکرده است34 .ا ّما با این وجود همٔه سرزمین را از دست او
خارج نخواهم کرد ،ولی بهخاطر داوود خدمتگزار برگزیدٔه من
که فرمانها و احکام مرا بجا �آورد او را در طول حیاتش فرمانروا
خواهم ساخت35 .ا ّما من پادشاهی را از پسر سلیمان میگیرم
و به تو ده طایفٔه خواهم داد36 .ولی به پسر سلیمان یک طایفه
خواهم داد تا همیش���ه یکی از فرزن���دان خدمتگزارم داوود در
اورشلیم ،شهر برگزیدهام که نام خود را بر �آن گذاشتهام ،حکومت
کنند37 .پس یربعام ،من تو را پادشاه اسرائیل خواهم کرد و تو
بر سراسر سرزمینی که خواستٔه توست حکومت خواهی کرد.
38اگر تو مانند بندٔه من داوود ،از همٔه احکام من پیروی کنی
و در راه من گام برداری و هر�آنچه را كه در نظر من راس���ت
اس���ت ،بجا �آوری و همٔه احکام و دستورات مرا انجام دهی،
من همواره با تو خواهم بود و خانٔه مستحکم ی برایت خواهم
ساخت ،همانطور که برای داوود ساختم و من اسرائیل را به
تو خواهم داد39 .بهخاطر گناه سلیمان ،من فرزندان داوود را
مجازات خواهم کرد ،ا ّما نه برای همیشه»'.
40سلیمان تلاش کرد تا یربعام را بکشد ،ا ّما او به نزد شیشق،
فرعون گریخت و تا هنگام مرگ سلیمان �آنجا ماند.
مرگ سلیمان

(دوم تواریخ )31-29:9

41ا ّما بق ّیٔه کارهای سلیمان و کارهایی که انجام داد و دانش
او� ،آیا �آنها همه در کتاب کارهای س���لیمان نوشته نشدهاند؟
42س���لیمان م���دّت چهل س���ال در اورش���لیم حکومت کرد.
43هنگامیکه سلیمان در گذشت او را در شهر پدرش داوود
به خاک سپردند و فرزندش رحبعام جانشین او شد.

12

شورش طایفههای شمالی

(دوم تواریخ 110:)19-

رحبعام به ش���کیم رفت ،در �آنجا تمام طایفههای
ش���مالی گرد �آم���ده بودند ت���ا او را به پادش���اهی
برگزینند2 .هنگامیکهیربعام پسر نباط ،که از دست سلیمان
به مصر فرار کرده بود ،این خبر را ش���نید از مصر بازگشت.
3مردم طایفههای شمالی به دنبال او فرستادند و همه با هم به
نزد رحبعام رفتند و به او گفتند4 :سلیمان پدر تو با خشونت
با ما رفتار کرد و بار س���نگینی بر دوش ما نهاد ،ش���ما این بار
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را س���بکتر کنید و زندگی را برای ما �آسانتر کنید و ما بندگان
وفادار تو خواهیم بود.
5او به ایشان گفت« :بروید و بعد از سه روز بازگردید تا به
شما پاسخ دهم ».پس �آنها رفتند.
6رحبعام پادشاه با ریشسفیدانی که مشاور پدرش سلیمان بودند،
مشورت کرد و پرسید« :به نظر شما به این مردم چه پاسخی بدهم؟»
7ایش���ان پاس���خ دادند« :اگر میخواهی به این مردم خوب
خدمت کنی ،به درخواست �آنها پاسخ مساعد بده و �آنها برای
همیشه خدمتگزار وفادار تو خواهند بود».
8ا ّما او پند بزرگسالان را ندیده گرفت و در عوض نزد جوانانی
که با او پ���رورش یافته بودند و حالا مش���اور او بودند ،رفت.
9از ایشان پرسید« :شما چه پیشنهادی دارید؟ به این مردم که
میگویند بار ما را سبکتر کن چه بگویم؟»
10جوانانی که با او پرورش یافته بودند پاسخ دادند« :به ایشان
چنین بگو 'انگشت کوچک من از کمر پدرم کلفتتر است.
11اگر پدرم بار س���نگین بر ش���ما نهاده بود من �آن را سنگینتر
میکنم .پدرم ش���ما را با ش���لاق تنبیه میکرد ،من شما را با
شلاق چرمی تنبیه خواهم کرد»'.
12بعد از س���ه روز یربعام و قوم اس���رائیل نزد رحبعام �آمدند.
13پادشاه با خشونت به مردم پاسخ داد .او راهنمایی بزرگسالان
را نشنیده گرفت14 .او مطابق مشورت مردان جوان به ایشان
گفت« :پدرم بار سنگین بر شما نهاد ،ا ّما من �آن را سنگینتر
میکنم .پدرم شما را با ش���لاق تنبیه کرد ،ولی من شما را با
شلاق چرمی تنبیه خواهم کرد15 ».پس پادشاه به مردم گوش
نداد ،زیرا خواست خداوند چنین بود تا وعدهای را که توسط
اخیای نبی به یربعام داده بود ،عملی سازد.
16هنگامیکه مردم اس���رائیل دیدند که پادشاه به �آنها گوش
نمیدهد ،با فریاد به پادش���اه گفتند« :ما چه سهمیدر داوود
داریم؟ ما میراثی از پس���ر َیس���ی نداریم ،ای مردم اس���رائیل به
خانههای خ���ود بازگردید .و بگذارید رحبع���ام اکنون به خانٔه
خود بنگرد».
پس بنیاسرائیل به خانههای خود رفتند17 .ا ّما رحبعام بر مردم
اسرائیل که در شهرهای یهودا ساکن بودند حکومت کرد.
18رحبعام پادشاه ،ادونیرام را که سرپرست کارگران اجباری
بود فرستاد و همٔه مردم اسرائیل او را سنگسار کردند تا مرد و
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رحبعام پادشاه با ش���تاب بر ارابٔه خود سوار شد و به اورشلیم
گریخت19 .پس تا به امروز طایفههای ش���مالی اسرائیل ،علیه
خاندان داوود سرکشی میکنند.
20هنگامیکه همٔه مردم اس���رائیل شنیدند که یربعام از مصر
بازگشته اس���ت ،به دور یكدیگر جمع ش���دند و او را پادشاه
اسرائیل کردند .تنها مردم طایفٔه یهودا به خاندان داوود وفادار
ماندند.
نبوت شمعیا
ّ

(دوم تواریخ 111:)4-

21هنگامیکه رحبعام به اورش���لیم �آمد ،همٔه افراد طایفههای
یهودا و بنیامین را که یکصد و هشتاد هزار نفر جنگاور برگزیده
بودند ،جمع کرد تا به جنگ اس���رائیل بروند و پادشاهی را به
رحبعام ،پسر سلیمان بازگرداند22 .ا ّما کلام خدا بر شمعیا مرد
خدا� ،آمد و فرمود23 :به رحبعام ،پسر سلیمان ،و تمام مردم
یهودا و بنیامین بگو 24خداوند چنین میفرماید« :ش���ما نباید
بروید و با برادران اسرائیلی خود بجنگید .هرکس به خانٔه خود
بازگردد ،زیرا این خواست من است ».همٔه �آنها فرمان خداوند
را پیروی کردند و به خانٔه خود رفتند.
دور شدن یربعام از خداوند

�25آنگاه یربعام شهر شکیم را در کوهپایههای افرایم بازسازی نمود
و در �آنجا زندگی کرد .پس از چندی به شهر فنوئیل رفت و �آنجا را
ساخت26 .یربعام با خود اندیشید« :طولی نمیکشد که پادشاهی
به خاندان داوود باز خواهد گشت27 .اگر این مردم پیوسته برای
تقدیم قربانیها در معبد بزرگ در اورشلیم به �آنجا بروند ،دوباره
به سوی سرورشان ،رحبعام ،پادشاه یهودا بازگشت میکنند و با
رحبعام پادشاه یهودا متّحد گشته مرا خواهند کشت».
28پادشاه بعد از بررسی دو گوسالٔه طلایی ساخت و به مردم
گفت« :شما به اندازٔه کافی به اورشلیم رفتهاید ،اینان خدایان
شما هستند که شما را از سرزمین مصر خارج کردند�29 ».آنگاه
یکی از �آن دو بت را در بیتئیل و دیگری را در دان قرار داد.
30مردم با رفتن و پرستش در بیتئیل و دان مرتکب گناه شدند.
31یربعام همچنین در بالای ت ّپهها پرستش���گاههایی س���اخت و
کاهنانی را که از طایفٔه لاوی نبودند ،برگزید.
32یربعام جشنی در ماه هشتم در روز پانزدهم ماه مانند جشنی
که در یهودا بود برگزار کرد و در قربانگاه ،قربانی تقدیم میکرد
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همچنین در بیتئیل نیز در برابر گوس���الههایی که ساخته بود،
چنین کرد و در بیتئیل در پرستشگاههایی که بر بالای ت ّپهها
ساخته بود ،کاهنانی گماشت33 .در پانزدهم روز ماه هشتم،
ماهی که خودش برگزیده بود ،ب���ه قربانگاهی که در بیتئیل
س���اخته بود رفت .او برای قوم اسرائیل جش���نی قرار داد و به
سوی قربانگاه رفت تا ُبخور بسوزاند.

13

پیشگویی نبی خدا

به فرمان خداوند نبیای از یهودا به بیتئیل رفت
و هنگامیک���ه یربعام در برابر قربانگاه ایس���تاده
ب���ود تا قربانی تقدیم کند ،به �آنجا رس���ید2 .او بنا به فرمان
خداون���د به قربانگاه گف���ت« :ای قربان���گاه ،ای قربانگاه،
خداون���د چنین میفرماید :کودکی به نام یوش���یا در خاندان
داوود ب���ه دنیا خواه���د �آمد .او کاهنان���ی را که بر روی تو
ُبخور میس���وزانند ،قربانی خواهد کرد و استخوان انسان را
در روی ت���و خواهد س���وزانید3 ».س���پس ادامه داده گفت:
«این قربانگاه ویران خواهد ش���د و خاکسترهای �آن پراکنده
خواهند گش���ت� .آنگاه خواهید دانس���ت كه �آنچه میگویم
از جانب خداوند اس���ت».
4هنگامیکه پادش���اه این س���خنان را ش���نید دست خود را
از قربانگاه ب���ه طرف او دراز ک���رد و گفت« :او را دس���تگیر
کنید ».دستی را که دراز کرده بود ،چنان خشک شد که او
نمیتوانست �آن را به س���وی خود جمع کند5 .قربانگاه ویران
ش���د و خاکس���ترهای �آن بیرون ریخت همانطور که مرد خدا
طبق کلام خداوند پیشگویی کرده بود6 .پادشاه به نبی گفت:
«خواهش میکنم برای من نزد خداوند خدای خود دعا کن تا
دست مرا شفا دهد».
مرد خدا در نزد خداوند دعا کرد و دس���ت او شفا یافت و
مانند سابق شد�7 .آنگاه پادشاه به مرد خدا گفت« :با من به
خانه بیا و غذایی بخور و من پاداش تو را خواهم داد».
8مرد خدا به پادش���اه پاسخ داد« :اگر نیمی از خانٔه خود را
به من بدهی من با تو وارد �آن نخواهم شد و من در اینجا نان
نخواهم خورد و �آب نخواهم نوش���ید9 .خداوند به من فرمان
داده است که در اینجا نان نخورم و �آب ننوشم و از راهی که
�آمدهام باز نگردم10 ».پس او از راه دیگری رفت و از راهی که
به بیتئیل �آمده بود بازنگشت.
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نبی پیر بیتئیل

11در �آن زمان نبی پیری در بیتئیل زندگی میکرد .پسرهایش
�آمدند و ب���رای او تعریف كردند که نبی یه���ودا در �آن روز در
بیتئیل چه کرده و به یربعام پادشاه چه گفته اس���ت12 .پدر
ایشان پرسید« :از چه راهی رفت؟» پسرانش به او نشان دادند
نبیای که از یهودا �آمده بود ،از چه راهی بازگشت13 .پس به
پسرانش گفت« :الاغ مرا حاضر كنید» پسرانش الاغ را حاضر
كردند و او سوار شده 14و به دنبال مرد خدا به راه افتاد و او را
که در زیر درخت بلوطی نشسته بود ،پیدا کرد و از او پرسید،
«�آیا تو مرد خدا اهل یهودا هستی؟»
او پاسخ داد« :من هستم».
15به او گفت« :با من به خانه بیا و غذا بخور».
16مرد خدا گفت« :من نمیتوانم بر گردم و به خانٔه تو بیایم
و نمیتوانم �آنجا نان بخورم و �آب بنوش���م17 .زیرا خداوند به
من امر کرده است :تو نباید �آنجا نان بخوری یا �آب بنوشی و
از راهی که �آمدهای بازگردی».
�18آنگاه نبی پیر بیتئی���ل به او گفت« :من نیز مانند تو نبی
هستم و فرشته از طرف خداوند به من گفت که تو را با خود به
خانه ببرم و از تو پذیرایی کنم ».ا ّما نبی پیر دروغ میگفت.
19پس او به خانٔه نبی پیر رفت و در خانهاش نان خورد و �آب
نوشید20 .هنگامیکه �آنها بر سفره نشسته بودند ،کلام خداوند
بر نبی پیری که او را بازگردانده بود �آمد21 .نبی پیر فریاد بر�آورد
و به نبی اهل یهودا گفت« :خداوند میفرماید چون تو از کلام
خداوند سرپیچی کردی و دستورات خداوند خدایت را نگاه
نداش���تی22 ،چون تو بازگش���تی و در �آنجا نان خوردی و �آب
نوشیدی درحالیکه او به تو گفت' :نان نخور و �آب ننوش' پس
بدن تو در گورستان نیاکانت به خاک سپرده نخواهد شد».
23بعد از صرف غذا ،نبی پیر الاغ نبی یهودا را حاضر کرد.
24نبی یهودا سوار شده به راه خود رفت .ا ّما در راه شیری به
او حمله کرد و او را کشت .جس���د او در جاده افتاده بود و
الاغ و ش���یر در کنارش ایس���تاده بودند25 .مردمی که از �آنجا
میگذشتند ،جسد را در راه و شیری که در کنارش بود ،دیدند.
پس به شهری که نبی پیر زندگی میکرد ،خبر �آوردند.
26هنگامیکه نبی پیر شنید ،گفت« :این نبی از فرمان خداوند
سرپیچی کرد ،پس خداوند شیر را فرستاد تا به او حمله کند
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و او را بکش���د ،همانطور که خداوند گفته بود�27 ».آنگاه به
پس���ران خود گفت« :الاغی را برای من حاض���ر کنید» و �آنها
چنین کردند28 .س���پس او رفت و جس���د را که در راه افتاده
بود ،یافت درحالیکه الاغ و شیر کنارش ایستاده بودند .شیر
نه جسد را خورده بود و نه به الاغ حمله کرده بود29 .نبی پیر
جسد را برداشت و بر روی الاغ گذاشت و به بیتئیل بازگشت
تا س���وگواری کند و او را به خاک بسپارد30 .او جسد را در
گورستان خانوادگیاش به خاک سپرد و برای او سوگواری کرده
و میگفتند« :وای ای برادر من ،وای ای ب���رادر من!» 31بعد
از به خاک سپردن ،مرد خدا به پسرانش گفت« :هنگامیکه
من ُم���ردم مرا در گوری که مرد خدا به خاک س���پرده ش���د،
دفن کنید و استخوانهای مرا پهلوی استخوانهای او بگذارید.
32سخنانی که او به فرمان خداوند علیه قربانگاه در بیتئیل و
علیه همٔه پرستشگاهها در شهرهای سامره گفت ،به حقیقت
خواهند پیوست».
گناه پلید یربعام

33بعد از ای���ن وقای���ع ،یربعام از کارهای پلید خود دس���ت
برنداش���ت و از میان همٔه مردم ،کاهنان برای پرستشگاههای
بالای ت ّپهها میگماشت .او هرکسی را که میخواست کاهن
ش���ود ،به کهانت میگماشت34 .این گناه او باعث ویرانی و
نابودی کامل خاندان او شد.

14

مرگ پسر یربعام

در �آن زمان ابیا ،پسر یربعام بیمار شد2 .یربعام به
همسر خود گفت« :برخیز و قیافهات را تغییر بده
تا کسی تو را نشناس���د که همسر من هستی و به شیلوه ،نزد
اخیای نبی برو .او به من گفته بود که پادشاه اسرائیل میشوم.
3ده نان ،مقداری کلوچه و یک کوزٔه عسل بردار و به نزد او
برو ،او به تو خواهد گفت که برای کودک چه اتّفاقی خواهد
افتاد».
4همسر یربعام چنین کرد ،برخاست و به خانٔه اخیای نبی در
شیلوه رفت .اخیا به علّت پیری قادر به دیدن نبود5 .خداوند به
اخیا گفته بود که همسر یربعام می�آید تا در مورد پسر بیمارش
پرسش کند و خداوند به اخیا گفت که چه پاسخی بدهد.
هنگامیکه همس���ر یربعام رس���ید ،وانمود کرد که ش���خص
دیگری است6 .ا ّما هنگامیکه اخیا صدای پای او را که از در
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وارد میشد ،ش���نید گفت« :وارد شو ،ای همسر یربعام ،چرا
وانمود میکنی شخص دیگری هستی؟ من خبر بدی برای تو
دارم7 .برو و به یربعام بگو که خداوند خدای اس���رائیل چنین
میفرماید' :من تو را از همٔه مردم برتر ساختم و به رهبری قوم
خود اسرائیل برگزیدم8 .من پادشاهی را از خاندان داوود گرفتم
و به تو دادم ،ا ّما تو مانند خدمتگزار من داوود نبودی که کاملا ً
به من وفادار بود و از فرمانهای من پیروی میکرد و تنها �آنچه
را در نظر من درست بود ،انجام میداد9 .تو مرتکب گناهان
بزرگتری از فرمانروایان پیشین ش���دهای .تو از من رویگردان
گشتهای و خشم مرا بر افروختهای ،زیرا ُبتهای فلزی برای پرستش
ساختهای10 .به این دلیل ،من بر سر خاندان یربعام بلا خواهم �آورد
و از خاندان یربعام هر مردی را چه �آزاد و چه اسیر در اسرائیل
خواهم کشت و خاندان تو را خواهم سوزاند ،همانگونه که
سرگین طویله را میسوزانند تا تمام شود11 .هریک از اعضای
خانوادٔه تو که در شهر بمیرد ،سگها ایشان را خواهند خورد و
اگر در صحرا ،لاشخورها �آنها را خواهند خورد؛ چون خداوند
چنین گفته است»'.
12پس برخیز و به خانهات برو .هنگامیکه پایت به ش���هر
برس���د کودک تو خواهد مرد13 .تمام مردم اسرائیل برای او
س���وگواری خواهند کرد و او را به خاک خواهند سپرد .او
تنها عضو خانوادٔه یربعام اس���ت که دفن شایستهای خواهد
داش���ت زیرا خداوند خدای اس���رائیل از او خش���نود است.
14خداوند پادش���اه دیگری بر اس���رائیل خواهد گماش���ت تا
به پادش���اهی خاندان یربعام پایان دهد«15 .خداوند اسرائیل
را مج���ازات خواه���د ک���رد و او مانن���د ن���یای در رودخانه
خواهد لرزید .او قوم اس���رائیل را از این س���رزمین خوبی که
به نیاکانش���ان داده بود ،ریش���ه کن خواهد کرد و ایشان را
در �آنس���وی رود فرات پراکنده خواهد ساخت ،زیرا ایشان
با س���اختن الهٔه اشره خش���م او را برانگیختهاند16 .خداوند
اسرائیل را بهخاطر گناه یربعام که اسرائیل را به گناه کشید،
ت���رک خواه���د ک���رد».
�17آنگاه همسر یربعام برخاست و به ترصه رفت .به محض
ورود به خانه ،کودک او مرد18 .مردم اسرائیل برای او سوگواری
کردند و او را به خاک سپردند ،همانطور که خداوند به وسیلٔه
خدمتگزار خود اخیای نبی بیان کرده بود.
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19کارهای دیگر یربعام پادشاه ،جنگها و چگونگی سلطنت
او همه در کتاب تاریخ پادش���اهان اسرائیل نوشته شده است.
20یربعام بیست و دو س���ال پادشاهی کرد و بعد از مرگش به
خاک سپرده شد و پسرش ناداب جانشین او شد.
رحبعام ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )15:12-5:11

21رحبعام ،پسر سلیمان ،هنگامیکه پادشاه یهودا شد ،چهل
و یک سال داشت و هفده س���ال در اورشلیم حکومت کرد،
شهری که خداوند در تمام سرزمین اسرائیل �آن را برگزیده بود
تا در �آن پرستش شود .مادر رحبعام نعمه نام داشت و از اهالی
عمون بود.
22مردم یهودا علیه خداوند بیشتر از نیاکان خود گناه ورزیدند
و خشم او را برانگیختند23 .ایشان پرستشگاههایی برای خدایان
دروغین ساختند و ستونهای سنگی برپا نمودند .الهٔه اشره را
برفراز ت ّپهها و زیر سایٔه درختان پرستش کردند24 .حتّی لواطگران
و روسپیانی بودند که در این پرستشگاهها خدمت میکردند.
مردم یهودا تمام کارهای شرم �آور مردمانی را که خداوند از �آن
سرزمین بیرون راند ،انجام میدادند.
25در سال پنجم س���لطنت رحبعام ،شیشق ،فرعون مصر به
اورشلیم حمله کرد26 .او همٔه خزانٔه معبد بزرگ و کاخ پادشاه
را غارت کرد .او همچنین سپرهای طلایی را که سلیمان ساخته
بود ،با خود برد27 .رحبعام پادشاه به جای �آنها سپرهایی از برنز
ساخت و �آنها را به نگهبانان دروازٔه کاخ داد28 .هرگاه پادشاه
به معبد بزرگ میرفت ،نگهبانها سپرها را حمل میکردند و
سپس به اتاق نگهبانها باز میگرداندند.
29همٔه کارهای رحبعام پادشاه در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا
نوشته شده است30 .همواره بین رحبعام و یربعام جنگ بود.
31رحبعام درگذش���ت و در گورستان سلطنتی به خاک سپرده
شد و پسرش ،ابیا جانشین او شد.

15

ابیا ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )1:14-1:13

در س���ال هجدهم سلطنت یربعام ،پسر نباط ،ابیا
پادشاه یهودا ش���د 2و مدّت سه سال در اورشلیم
پادشاهی کرد .مادرش معکه ،دختر ابش���الوم بود3 .او مانند
جدش داوود کاملا ً به خداوند خدای خود وفادار نبود و مرتکب
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همٔه گناهانی که پدرش شده بود ،گشت4 .ا ّما بهخاطر داوود،
خداوند خدای او ،به ابیا پس���ری داد تا بعد از او در اورشلیم
حکومت کند و �آن را امن نگاه دارد5 .زیرا داوود �آنچه را که
به چشم خداوند نیک بود ،انجام میداد و از فرمانهای او در
طول حیاتش سرپیچی نکرد؛ به جز در مورد اوریای ِحتّی6 .در
تمام طول زندگی ابیا جنگی که بین رحبعام و یربعام ش���روع
شد ،ادامه داشت7 .بق ّیٔه کارهای ابیا در کتاب پادشاهان یهودا
ثبت شده است.
8ابیا درگذشت و در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش
�آسا جانشین او شد.
آسا ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )6:16-16:15

9در بیستمین سال سلطنت یربعام ،پادشاه اسرائیل� ،آسا پادشاه
یهودا ش���د 10و مدّت چهل و یک سال در اورشلیم پادشاهی
کرد .مادر بزرگ او معکه ،دختر ابشالوم بود.
�11آسا هر�آنچه را که در چشم خداوند نیکو بود ،مانند جدش
داوود بج���ا م���ی�آورد12 .او تمام روس���پیان و لواطگران را در
پرستشگاههای بتپرستان از سرزمین اخراج کرد و همٔه ُبتهایی
را که نیاکانش ساخته بودند ،برداشت13 .او مادر بزرگ خود
معکه را از مقام ملکٔه مادر بر کنار کرد ،زیرا او بت زنندهای
به شکل الهٔه اشره ساخته بود� .آسا بت را شکست و در وادی
قدرون سوزاند14 .با وجودی که �آسا همٔه پرستشگاههای بالای
ت ّپهها را نابود نکرد ،ولی تا پایان زندگی خود به خداوند وفادار
ماند15 .او تمام وس���ایلی را که پدرش به خداوند وقف کرده
بود در معبد بزرگ قرار داد.
�16آسا ،پادشاه یهودا و بعشا ،پادشاه اسرائیل در تمام دوران
حکومت خود با یکدیگر در جنگ بودند17 .بعش���ا یهودا را
تص ّرف کرد و شهر رامه را مس���تحکم نمود تا رفت و �آمد به
یهودا را قطع کند18 .پس �آسای پادشاه تمام نقره و طلایی را
که در معبد بزرگ و کاخ باقی مانده بود برداشت و با ع ّدهای
از مقامات خود با این پیام به دمشق نزد بنهدد ،پسر طبرمون،
نؤه حزیون ،پادشاه سوریه فرستاد«19 .بگذار تا مانند پدرانمان
متّحد شویم .این طلا و نقره هدیهای برای توست .اکنون پیمان
خود را با بعشا ،پادشاه بشکن تا نیروهای خود را از سرزمین
من خارج کند».
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20بنهدد با �آس���ای پادش���اه موافقت کرد و افسران فرمانده و
ارتش �آنها را فرستاد تا به ش���هرهای اسرائیل حمله کنند� .آنها
شهرهای عیون ،دان� ،آبل بیت معکه ،منطقٔه دریاچٔه جلیل و
تمام سرزمین نفتالی را تس���خیر کردند21 .هنگامیکه بعشای
پادشاه این را شنید از مستحکم کردن رامه دست کشید و به
شهر ترصه رفت.
�22آنگاه �آس���ای پادشاه دستور صادر کرد که همه در سراسر
یهودا ،بدون استثناء سنگها و الوار رامه را که بعشا برای ساختمان
استفاده کرده بود ،بردارند و ببرند� .آسای پادشاه با این مصالح
شهر مصفه و َج َبع در سرزمین بنیامین را مستحکم کرد.
23بق ّیٔه وقایع دوران سلطنت �آسا ،شجاعت و همٔه کارهای
دیگر او و شهرهایی که ساخته بود ،در کتاب تاریخ پادشاهان
یهودا نوشته شدهاند .ا ّما در زمان پیریاش بیماری پا ،او را فلج
کرد�24 .آسا درگذشت و در گورستان سلطنتی در شهر داوود
به خاک سپرده شد و پسرش یهوشافاط جانشین او شد.
ناداب پادشاه اسرائیل

25در سال دوم سلطنت �آسا ،پادشاه یهودا ناداب ،پسر یربعام
بر تخت سلطنت اسرائیل نشست�26 .آنچه را در نظر خداوند
پلید بود ،بجا می�آورد و در راه نیاکان خود گام برداشت و با
گناه خود مردم اسرائیل را وادار به گناه کرد.
27بعش���ا ،پسر اخیا که از طايفٔه یس���اکار بود ،علیه ناداب
دسیسه کرد و هنگامیکه ارتش ناداب ،شهر ِجبتون در فلسطین
را محاصره کرده بودند ،ناداب را کشت28 .بعشا ،ناداب را
در سال سوم پادشاهی �آسا بر یهودا کُشت و جانشین او شد.
29به مج ّردی که بعشا پادشاه ش���د ،تمام خاندان یربعام را
کشت .طبق کلام خداوند که براخیای شیلونی سخن گفته بود.
30بهخاطر گناهی که یربعام مرتکب شد و قوم اسرائیل را وادار
به گناه کرد ،خشم خداوند خدای اسرائیل برافروخته شد.
31س���ایر وقایع حکومت ناداب و همٔه کارهای او در کتاب
تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است�32 .آسا و بعشا پادشاه
اسرائیل همواره در جنگ بودند.
بعشا پادشاه اسرائیل

33بعشا ،پسر اخیا در سال سوم سلطنت �آسا پادشاه یهودا،
سلطنت خود را �آغاز کرد و مدّت بیست و چهار سال در ترصه
بر همٔه اس���رائیل حکومت کرد�34 .آنچه را در چشم خداوند
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پلید بود ،انجام میداد و در راه یربعام گام برداشت و با گناه
خویش مردم اسرائیل را به گناه کشاند.
کلام خداوند بر یی ُهو ،پسر حنانی علیه بعشا �آمد
که فرمود«2 :چون من تو را از خاک برداش���تم و
رهبر مردم اسرائیل کردم و تو در راه یربعام گام برداشتی و قوم
من اسرائیل را به گناه کشاندی ،گناه ایشان مرا خشمگین کرده
اس���ت3 .پس من همانگونه که با خاندان یربعام رفتار نمودم
با تو و خاندان تو هم رفت���ار خواهم کرد4 .هرکس از خاندان
تو در شهر بمیرد ،سگها وی را خواهند خورد و �آنانی که در
بیابان بمیرند ،طعمٔه لاشخورها خواهند شد».
5بق ّیٔه کارهای بعشا و شجاعتهای او در کتاب تاریخ پادشاهان
اسرائیل نوشته شده است6 .بعشا درگذشت و در شهر ترصه
به خاک سپرده شد و پسرش ،ایله جانشین او شد.
7به سبب گناه بعش���ا علیه خداوند ،پیام خداوند به ییهوی
نبی ،پسر حنانی علیه بعشا �آمد .او خشم خداوند را برانگیخت
نه تنها به دلیل کارهای پلید خود ،که مانند یربعام پادشاه رفتار
کرد و بلکه همچنین بهخاطر کشتار همٔه خاندان یربعام.

16

سلطنت ایله بر اسرائیل

8در س���ال بیست و ششم پادشاهی �آسا بر یهودا ،ایله ،پسر
بعشا در ترصه پادشاه اسرائیل ش���د و دو سال سلطنت کرد.
َ 9زمرِی ،یکی از افسران او که فرماندٔه نیمی از ا ّرابههای پادشاه
بود ،علیه پادشاه توطئه چید .روزی ایله در ترصه ،در خانٔه ارصا
که مسئول کاخ بود ،مستشد10 .زمری وارد خانه شد ،ایله
را زد و کشت و جانشین پادشاه گردید .این واقعه در بیست
و هفتمین سال سلطنت �آسا ،پادشاه یهودا رخ داد.
11به محض اینکه زمری پادشاه شد ،همٔه اعضای خانوادٔه بعشا
را کُشت و همٔه مردان خویشاوند و دوستان او را نیز کشت12 .به
این ترتیب ،زمری تمام خاندان بعشا را طبق کلام خداوند که به
ییهوی نبی فرموده بود هلاک کرد13 ،زیرا بعشا و پسرش ،ایله
بتپرستی کردند و اسرائیل را به گناه کشیدند و خشم خداوند
خدای اسرائیل را برانگیختند14 .بق ّیٔه رویدادهای سلطنت ایله
در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.
پادشاهی زمری بر اسرائیل

15زمری در بیست و هفتمین سال سلطنت �آسا ،پادشاه یهودا،
در ترصه پادشاه اسرائیل ش���د و هفت روز حکومت کرد .در
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این هنگام سپاه اسرائیل ش���هر جبتون را در فلسطین محاصره
کرده بود16 .هنگامیکه �آنها شنیدند که زمری توطئه کرده و
پادشاه را کشته اس���ت در همانجا فرماندٔه خود ُعمرِی را به
پادشاهی اسرائیل برگزیدندُ 17 .عمری با سپاه اسرائیل از جبتون
به ترصه رفت و �آن را محاصره کرد18 .هنگامیکه زمری دید
که شهر تسخیر شده است .به قلعٔه داخلی کاخ رفت و کاخ
را به �آتش کش���ید و در میان �آتش مرد19 .این رویداد بهخاطر
گناه او علیه خداوند بود .او نیز مانند یربعام با گناهان خود و
به گناه کشاندن قوم اسرائیل ،خداوند را ناراحت کرد20 .بق ّیٔه
رویدادهای سلطنت زمری و توطئه او در کتاب تاریخ پادشاهان
اسرائیل نوشته شده است.
پادشاهی ُعمری در اسرائیل

21میان مردم اسرائیل دوگانگی افتاد گروهی خواستار پادشاهی
تِبنی ،پسر ِجی َنت شدند و گروه دیگر از ُعمری پیروی کردند.
22ا ّما گروهی که طرفدار ُعم���ری بودند بر مردمی که طرفدار
تبنی ،پسر جینت بودند ،چیره گشتند .پس تبنی درگذشت و
عمری پادشاه شدُ 23 .عمری در سال سی و یکم سلطنت �آسا،
پادشاه یهودا ،پادشاه شد و دوازده سال که شش سال �آن در
ترصه بود ،پادش���اهی کردُ 24 .عمری ت ّپٔه سامره را از شخصی
به نام سامر به هفتاد کیلو نقره خرید و روی �آن شهری ساخت
و �آن را به نام صاحبش ،سامره نامید.
ُ 25عمری بیش از پیشینیان خود علیه خداوند گناه ورزید26 .در
راه یربعام ،پسر نباط گام برداشت و با گناه خود اسرائیل را به
گناه کش���ید و با ُبتهای خود خشم خداوند خدای اسرائیل را
برانگیخت27 .بازماندٔه رویدادهای پادشاهی ُعمری و کارهای
او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده استُ 28 .عمری
در گذشت و در س���امره به خاک سپرده شد و پسرش اخاب
جانشین او گشت.
اخاب پادشاه اسرائیل

29اخاب پس���ر ُعمری در س���ال سی و هشتم سلطنت �آسا،
پادشاه یهودا ،پادشاه اسرائیل شد و بیست و دو سال در سامره
س���لطنت کرد30 .او بیش از پیشینیان خود علیه خداوند گناه
ورزید31 .گویا گام برداشتن در راه گناه�آلود یربعام ،پسر نباط
برای���ش کافی نبود که با ایزابل دختر اَ َتبعل ،پادش���اه صیدون
هم ازدواج کرد و بت بعل را خدمت و پرستش نمود32 .او
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پرستشگاه و قربانگاهی برای بعل در سامره ساخت33 .همچنین
او الهٔه اشره را ساخت .او بیش از پادشاهان پیشین گناه کرد
و خش���م خداوند خدای اس���رائیل را برانگیخت34 .در زمان
اخاب ،مردی از بیتئیل به نام حیئیل شهر اریحا را بازسای
کرد .همانطور که خداوند به وس���یلٔه یوش���ع پسر نون گفته
بود ،پایههای شهر را به قیمت جان پسر اولش ابیرام بنا نهاد
و دروازٔه شهر را به قیمت جان ُس ُجوب ،کوچکترین فرزندش
بن���اک���رد.

17

ایلیا و خشکسالی

ایلیای تش���بی ،از اهالی جلعاد به اخاب پادش���اه
گفت« :به نام خداوند خدای زندٔه اسرائیل ،که
من خدمتگزار او هستم ،به شما میگویم در چند سال �آینده ،نه
شبنم ی خواهد بود و نه باران خواهد بارید ،مگر من بگویم!»
2کلام خداوند بر وی �آمد و گفت«3 :از اینجا به سوی شرق
برو و در نزدیکی وادی کَریت که در ش���رقرود اردن اس���ت
پنهان شو4 .از �آب جوی بنوش و من به زاغها فرمان دادهام تا
برای تو خوراک بیاورند».
5پس ایلیا طبق فرمان خداوند رفت و در نزدیکی وادی کریت،
در شرق اردن به سر برد6 .او از جوی� ،آب مینوشید و زاغها
صبح و شام برایش نان و گوشت می�آوردند7 .بعد از مدّتی به
علّت نبودن باران نهر خشک شد.
ایلیا و بیوه زنی در صرفه

8سپس خداوند به ایلیا فرمود«9 :اکنون به شهر َص َرفه که در
نزدیکی شهر صیدون اس���ت برو و در �آنجا بمان .من به بیوه
زنی در �آنجا فرم���ان دادهام تا به تو خوراک ده���د10 ».پس او
برخاست و به صرفه رفت .هنگامیکه به دروازٔه شهر رسید،
بیوه زنی را دید که هیزم جم���ع میکرد .او به بیوهزن گفت:
«خواهش میکنم کمی�آب به من بده11 ».هنگامیکه زن برای
�آوردن �آب میرفت او را صدا کرد و گفت« :خواهش میکنم
تکه نانی هم برای من بیاور».
12او پاسخ داد« :به خداوند زنده ،خدای تو سوگند ،که من
نانی ندارم� .آنچه دارم یک مشت �آرد در کاسه و کمی روغن
زیتون در کوزه است .من به اینجا �آمدم تا کمی هیزم جمع کنم
و به خانه ببرم تا برای پس���رم و خودم �آن را بپزم و این �آخرین
خوراک ما خواهد بود و ما از گرسنگی خواهیم ُمرد».
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13ایلیا به او گفت« :نگران نباش .به خانه برو و �آنچه را که
گفتی انجام بده ،ا ّما ابتدا یک نان کوچک از �آنچه داری برای
من بپز و ب���رای من بیاور و پس از �آن برای خودت و پس���رت
خوراکی �آماده کن14 .چون خداوند خدای اسرائیل میگوید:
'تا زمانی که خداوند باران بفرس���تد نه کاس�ه�ٔ تو از �آرد خالی
خواهد شد و نه کوزٔه تو از روغن»'.
15بیوهزن رفت و �آنچه را ایلیا گفته بود ،انجام داد و همٔه �آنها
برای چندین روز غذای کافی داشتند16 .همانگونه که خداوند
به وس���یلٔه ایلیا وعده داده بود ،نه کاسه از �آرد خالی شد و نه
کوزه از روغن تهی گشت.
ایلیا پسر بیوهزن را شفا میدهد

17چند روز بعد پس���ر بیوهزن بیمار شد .حال او بدتر و بدتر
شد و عاقبت مرد18 .بیوهزن به ایلیا گفت« :ای مرد خدا ،چرا
با من چنین کردی؟ �آی���ا تو به اینجا �آمدهای که گناهان مرا به
خداوند یاد�آوری کنی و باعث مرگ پسرم شوی؟»
19ایلیا به او گفت« :پس���رت را به من بده ».ایلیا پسرش را
از �آغوش او گرفت و او را ب���ه بالا خانه ،در اتاقی که زندگی
میکردُ ،برد و در بستر خواباند�20 .آنگاه او با صدای بلند دعا
کرد« :ای خداوند خدای من! چرا چنین بلای وحشتناکی بر
سر این بیوهزن �آوردهای؟ او مرا در خانهاش پناه داده و حالا تو
باعث مرگ پسر او شدهای21 ».سپس ایلیا سه بار روی جسد
دراز کش���ید و چنین دعا کرد« :ای خداوند خدای من ،این
کودک را زنده گردان22 ».خداوند دعای ایلیا را پاس���خ داد،
کودک حیات دوباره یافت و زنده شد.
23ایلیا کودک را برداشت و پایین نزد مادرش برد و گفت:
«ببین ،پسر تو زنده است».
24زن به ایلیا گفت« :حالا میدانم که تو مرد خدا هستی و
هرچه میگویی ،از جانب خداوند است و حقیقت دارد».

18

پیام ایلیا به اخاب

پس از مدّتی ،در سال سوم خشکسالی ،خداوند
به ایلیا فرمود« :نزد پادشاه برو و خود را مع ّرفی کن
و من بر زمین باران خواهم فرس���تاد2 ».پس ایلیا به نزد اخاب
رفت تا با او ملاقات کند.
در �آن هنگام قحطی بسیار سختی در س���امره بود3 .اخاب
عوبدیا را که مسئول کاخ پادشاه بود ،به نزد خویش خواند.
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(عوبدیا ایمان راسخی به خداوند داشت 4و هنگامیکه ایزابل
میخواست انبیای خداوند را بکشد ،او یکصد نفر از �آنها را
در دو غار در گروههای پنجاه نفری پنهان کرد و برای ایشان
نان و �آب ته ّیه میکرد5 ).اخاب به عوبدیا گفت« :بیایید تا به
تمام چشمهها و وادیهای سرزمین برویم .شاید بتوانیم مقداری
علف پیدا کنیم تا اس���بها و قاطرها را زنده نگه داریم ،ش���اید
مجبور نباشیم ،هیچکدام از حیوانات را بکش���یم6 ».پس �آنها
سرزمینی را که میبایست بررسی کنند بین خود تقسیم کردند
و هر کدام به تنهایی در جهتی رفتند.
7عوبدیا در بین راه ناگهان ایلیا را دید .او را شناخت و سر
به خاک نهاد و گفت« :سرور من ایلیا ،شما هستید؟»
8او پاسخ داد« :بلی من ایلیا هستم .برو به سرورت پادشاه
بگو که من اینجا هستم».
9عوبدیا گفت« :مگر من چه گناهی کردهام که میخواهی
مرا به دست اخاب بدهی تا مرا بکش���د؟ 10به خداوند زنده،
خدای تو سوگند یاد میکنم که پادش���اه در همٔه سرزمینهای
جهان در جستجوی تو بوده است .هرگاه فرمانروای سرزمینی
خبر میداد که تو در س���رزمین �آنها نیستی ،اخاب �آن فرمانروا
را مجبور میکرد س���وگند ی���اد کند که نمیتوانن���د تو را پیدا
کنن���د11 .اکنون تو میخواهی من بروم و به او بگویم تو اینجا
هستی؟ 12همین که از نزد تو بروم ،روح خداوند تو را به جای
ناش���ناختهای خواهد برد و اگر من بروم و به اخاب بگویم كه
تو اینجا هستی و او تو را نیابد ،او مرا خواهد کشت .هرچند
که من از کودکی خداوند را با وفاداری پرستش میکنم�13 .آیا
کس���ی به س���رورم نگفته ،هنگامیکه ایزابل انبیای خداوند را
میکشت من چگونه صد نفر از �آنها را در دو گروه پنجاه نفری
در دو غار پنهان کردم و به ایشان نان و �آب دادم؟ 14حالا به
من میگویی' :برو و به س���رورت بگو که ایلیا اینجاست '.او
مرا خواهد کشت».
15ایلیا پاس���خ داد« :ب���ه خداوند زنده ،خ���دای متعالی که
خدمتگزارش هس���تم ،ام���روز خود را به اخاب نش���ان خواهم
داد».
16پس عوبدیا نزد اخاب رفت و این را به او گفت و اخاب
به دیدن ایلیا رف���ت17 .هنگامی که اخاب ایلیا را دید ،به او
گفت« :این تو هستی ،خرابکار اسرائیل؟»
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18ایلیا پاسخ داد« :من خرابکار نیستم .تو و خاندان پدرت
خرابکار هستید .شما از فرمان خداوند سرپیچی کردهاید و بت
بعل را پرستش میکنید19 .اکنون همٔه مردم اسرائیل را گردهم
�آور و ن���زد من در کوه کرمل بفرس���ت و همچنین چهارصد و
پنجاه نبی بت بعل و چهارصد نبی الهٔه اشره را که بر سر سفرٔه
ایزابل میخورند نیز بفرست».
ایلیا و انبیای بعل

20پس اخاب به تمام مردم اسرائیل پیام فرستاد تا همراه انبیا
در کوه کرمل گردهم �آیند21 .ایلیا نزد مردم رفت و گفت« :تا
به کی دو دل خواهید ماند؟ اگر خداوند خداست از او پیروی
کنید و اگر بت بعل ،پس از او پیروی کنید ».مردم حتّی یک
کلمه پاس���خ ندادند�22 .آنگاه ایلیا به ایشان گفت« :من تنها
نبی خدا هستم که باقی مانده ،ولی انبیای بت بعل چهارصد و
پنجاه نفر هستند23 .دو گاو نر بیاورید ،یک گاو را انبیای بعل
برگزینند� ،آن را بکشند ،تکهتکه کنند و روی هیزم بگذارند،
ولی �آتش روشن نکنند .من نیز با گاو دیگر چنین خواهم کرد.
�24آنگاه شما نام خدای خود را بخوانید و من نام خداوند را و
خدایی که با �آتش پاسخ دهد خدای حقیقی است».
همٔه مردم پاسخ دادند« :بسیار خوب!»
25پس ایلیا به انبیای بت بعل گفت« :چون تعداد شما بیشتر
اس���ت گاو نری را برگزینید و �آن را نخست �آماده کنید و نام
خدای خود را بخوانید ولی هیزم را �آتش نزنید».
26ایشان گاو نری را که �آورده بودند� ،آماده کردند و نام بعل
را از صبح تا ظهر خواندند و میگفتند« :ای بعل ،به ما پاسخ
ده» و به پایکوبی در اطراف قربانگاهی که ساخته بودند ،ادامه
دادند .ا ّما پاسخی نیامد.
27هنگام ظهر ایلیا به ایش���ان میخندید و میگفت« :بلندتر
او را صدا کنید ،او خداست؛ شاید در اندیشٔه عمیق فرو رفته
یا مشغول باشد ،یا شاید به سفر رفته ،شاید خوابیده باشد و
باید او را بیدار کنید28 ».پس انبیای بعل بلندتر دعا کردند و
طبق مراسم خود خویش���تن را با چاقو و خنجر بریدند تا خون
جاری شود�29 .آنها به هیاهوی خود تا نیمروز ادامه دادند ،ولی
پاسخی نیامد و هیچ صدایی شنیده نشد.
�30آنگاه ایلیا به مردم گفت« :نزدیک بیایید ».و همٔه مردم به
او نزدیک ش���دند .او قربانگاه خداوند را که ویران شده بود،
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بازسازی کرد31 .ایلیا دوازده سنگ برداشت ،هر سنگ به نشانه
یک طایفٔه پسران یعقوب ،کسیکه خداوند به او گفت« :نام
تو پس از این اسرائیل خواهد بود32 ».با این دوازده سنگ او
قربانگاهی به نام خداوند ساخت و دور �آن جویی که گنجایشی
معادل شانزده لیتر داشت ،کَند33 .سپس هیزم را روی قربانگاه
گذاش���ت و گاو نر را تکهتکه کرد و روی هیزمها گذاشت و
گفت« :چه���ار کوزه از �آب پر کنی���د و روی قربانی و هیزمها
بریزید34 ».او گفت« :دوباره چنین کنید» و �آنها برای بار دوم
چنین کردند و گفت« :برای سومین بار» و چنین کردند�35 .آب
از روی قربانگاه جاری شد و جوی را پر کرد.
36در هنگام انجام قربانی عصر ایلیای نبی به سمت قربانگاه
رفت و چنین دعا کرد« :خداوندا ،خدای ابراهیم ،اسحاق و
اسرائیل ،بگذار امروز �آشکار گردد که تو خدای اسرائیل هستی
و من خدمتگزار تو هستم و من همٔه این کارها را به فرمان تو
بجا �آوردهام37 .مرا پاسخ بده ای خداوند ،مرا پاسخ بده تا این
مردم بدانند که تو ای خداوند ،خدا هستی و �آنها را به سوی
خود بازمیگردانی».
�38آنگاه �آتش خداوند فرود �آمد و قربانی ،هیزم ،سنگ و خاک
را س���وزاند و �آب جوی را خش���ک کرد39 .هنگامیکه مردم
این را دیدند ،خود را به روی زمین افکندند و فریاد بر�آوردند:
«خداوند ،خداست! خداوند ،خداست!»
40ایلیا دستور داد« :انبیای بت بعل را دستگیر کنید؛ نگذارید
هیچکس بگریزد ».مردم همه را دستگیر کردند ،و ایلیا �آنها را
به کنار وادی قیشون برد و در �آنجا ایشان را کشت.
پایان خشکسالی

41ایلیا به اخاب گفت« :برو ،بخور و بنوش ،من صدای غ ّرش
باران را که نزدیک میشود میشنوم42 ».درحالیکه اخاب رفت
تا بخورد ،ایلیا بالای قلّٔه کوه کرمل رفت .در �آنجا به روی زمین
خم شد و سرش را بین زانوهایش قرار داد43 .او به خدمتکار
خود گفت« :برو و به سوی دریا نگاه کن».
خدمتکار رفت و بازگشت و گفت« :من چیزی ندیدم ».ایلیا
گفت« :هفت مرتبٔه دیگر برو44 ».در مرتبٔه هفتم او گفت« :نگاه
کن ابر کوچکی به اندازٔه دست �آدمیاز دریا برمیخیزد».
ایلیا به او گفت« :برو به اخاب بگو سوار ا ّرابهاش شود و پیش
از اینکه باران او را از رفتن بازدارد به خانٔه خود بازگرد».
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45در اندک زمانی ابر سیاه �آسمان را پوشاند .باد شروع به
وزیدن کرد و باران س���نگینی بارید .اخاب سوار بر ارابٔه خود
شد و به یزرعیل بازگشت46 .دست خداوند بر ایلیا بود ،کمر
خود را بست و در پیشاپیش اخاب دوید و قبل از او به دروازٔه
یزرعیل وارد شد.

19

ایلیا در کوه سینا

اخاب همٔه کارهایی را ک���ه ایلیا کرده بود ،برای
همس���رش ایزابل تعریف کرد که چگونه ایلیا همٔه
انبیای بت بعل را با شمشیر کش���ت�2 .آنگاه ایزابل برای ایلیا
پیام فرس���تاد« :مگر خدایان مرا بکش���ند ،وگرنه تا فردا همین
موقع ،هم���ان کاری را که با انبیای من ک���ردی با تو خواهم
کرد3 ».ایلیا از ترس جانش گریخت و با خدمتکارش به شهر
بئرشبع در یهودا رفت و خدمتکارش را در �آنجا گذاشت4 .ا ّما
خودش یک روز در بیابان راه پیمود و زیر سایٔه درختی نشست
و �آرزوی مرگ کرد و گفت« :خدایا ،دیگر مرا بس اس���ت.
جان مرا بگیر ،زیرا من از نیاکانم بهتر نیستم».
5سپس زیر درخت دراز کش���ید و به خواب رفت .ناگهان
فرشتهای او را لمس کرد و گفت« :برخیز و بخور!» 6به اطراف
نگاه کرد و یک قرص نان ،كه روی سنگهای داغ پخته شده
بود و یک کوزٔه �آب نزدیک س���ر خود دید .او خورد و نوشید
و دوباره دراز کشید7 .فرش���تٔه خداوند برای دومین بار �آمد و
او را لمس کرد و به او گفت« :برخیز و بخور ،زیرا سفر برای
تو دشوار خواهد بود8 ».او برخاست و خورد و نوشید و چهل
شبانهروز با نیروی �آن خوراک تا به کوه سینا ،کوه خدا رفت.
9وارد غاری شد تا شب را در �آنجا سپری کند.
ناگهان خداوند به او گفت« :ایلیا ،اینجا چه میکنی؟»
10او پاسخ داد« :ای خداوند خدای متعال ،من همیشه تو را
خدمت کردهام ،تنها تو را؛ ا ّما مردم اسرائیل پیمان خود را با تو
شکستهاند ،قربانگاههای تو را ویران کردهاند و انبیای تو را کشتهاند.
من تنها باقی ماندهام و اینک �آنان قصد جان مرا دارند».
11خداوند ب���ه او گفت« :بیرون برو و در بالای کوه نزد من
بایست� ».آنگاه خداوند از �آنجا گذشت و باد شدیدی فرستاد
که کوه را شکافت و صخرهها را فرو ریخت ،ا ّما خداوند در
باد نبود .باد از وزیدن ایس���تاد� ،آنگاه زلزله ش���د ،ا ّما خداوند
در زلزله نبود.
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12بعد از زلزل���ه �آتش بود ،ا ّما خداوند در �آتش نبود و بعد از
�آتش صدای ملایمی شنیده شد.
13هنگامیکهایلیا صدا را ش���نید ،صورت خود را با ردای
خویش پوشاند و رفت و در دهانٔه غار ایستاد� .آنگاه صدایی به
او گفت« :ایلیا ،اینجا چه میکنی؟»
14او پاسخ داد« :ای خداوند خدای متعال ،من همیشه تو را
خدمت کردهام ،تنها تو را؛ ا ّما مردم اسرائیل پیمان خود را با تو
شکستهاند ،قربانگاههای تو را ویران کردهاند و انبیای تو را کشتهاند.
من تنها باقیماندهام و اینک �آنان قصد جان مرا دارند».
15خداوند ب���ه او گفت« :به بیابان نزدیک دمش���ق بازگرد،
سپس وارد شهر شو و حزائیل را به پادشاهی سوریه مسح کن.
16همچنین ییهو ،پس���ر نِمشی را برای پادشاهی اسرائیل مسح
کن و الیشع ،پسر شافاط از اهالی �آبل محوله را تدهین کن تا
به جای تو نبی گردد17 .هرکس که از شمشیر حزائیل بگریزد
ییهو او را خواهد کشت و �آن کس که از شمشیر ییهو بگریزد،
الیشع او را خواهد کش���ت18 .با این وجود هفت هزار نفر را
كه هنوز به من وفادارند و در مقابل بت بعل تعظیم نكردهاند و
�آن را نبوسیدهاند در اسرائیل زنده خواهم گذاشت».
خواندن الیشع

19پس ایلیا از �آنجا رفت و الیش���ع ،پسر شافاط را یافت که
شخم میزد .دوازده جفت گاو نر در جلوی او بودند و او با
جفت دوازدهم بود .ایلیا از کنار او گذش���ت و ردای خود را
روی دوش او انداخت20 .الیشع گاوها را رها کرد و به دنبال
او دوید و گفت« :اجازه بده تا پدر و مادرم را برای خداحافظی
ببوسم� ،آنگاه به دنبال تو می�آیم».
ایلیا به او گفت« :بازگرد ،مانع تو نمیشوم»
21پس بازگشت و یک جفت گاو را سر برید و �آنها را با چوب
گاو�آهن پخت و به مردم داد و �آنها خوردند� .آنگاه برخاست و
به دنبال ایلیا رفت و به خدمت او پرداخت.

20

جنگ اخاب با سوریه

بنهدد ،پادشاه سوریه تمام ارتش خود را گرد هم
�آورد ،سی و دو پادشاه و اسبها و ا ّرابهها همراه او
بودند .او سامره را محاصره و به �آن حمله کرد2 .او قاصدان را به
شهر ،نزد اخاب پادشاه اسرائیل فرستاده ،چنین پیام داد«3 :نقره
و طلای تو و بهترین زنان و فرزندان تو از �آن من هستند».
640

اول پادشاهان 20

4پادش���اه اسرائیل پاسخ داد« :هرچه شما بگویید ،ای سرور
من ،ای پادشاه من و �آنچه دارم از �آن شماست».
5قاصد دوباره �آمد و گفت« :بنهدد چنین میگوید ،نقره و
طلا و همس���ران و فرزندان خود را تحویل بده6 .من فردا در
همین موقع درباریان خود را میفرس���تم� ،آنه���ا خانٔه تو و تمام
خدمتگزاران تو را جستجو خواهند كرد و هرچه را كه دلشان
بخواهد برخواهند داشت».
7اخاب پادشاه ،رهبران سرزمین را فراخواند و گفت« :ببینید،
این مرد میخواهد ما را نابود کند .او خواس���تار نقره و طلا و
زنها و ب ّچههای من بود و من موافقت کردم».
8رهبران و مردم پاسخ دادند« :به او تو ّجه نکن و تسلیم نشو».
9پس اخاب به پیام �آوران بنهدد گفت« :به س���رورم ،پادشاه
بگویید :من درخواس���ت اول تو را میپذیرم ا ّم���ا نمیتوانم با
پیشنهاد دوم موافقت کنم».
قاصدان رفتند و با پیام دیگری بازگشتند که10 :بنهدد چنین میگوید:
«من نیروی کافی می�آورم تا شهر شما را نابود کنند و خاک �آن را در
دست خود حمل کنند .خدایان مرا بکشند ،اگر چنین نکنم».
11اخاب پادشاه پاسخ داد« :به بنهدد پادشاه بگویید که سرباز
واقعی بعد از نبرد افتخار میکند نه قبل از �آن».
12هنگامی که بنهدد این پیام را شنید در چادر با پادشاهان
دیگر مش���غول میگس���اری بود .او به مردان خود گفت« :در
جای خود مستقر شوید و �آمادٔه حمله به شهر باشید» و �آنها در
مواضع خود مستقر شدند.
شکست بنهدد توسط اخاب

13در ای���ن هن���گام نبیای نزد اخاب پادش���اه �آمد و گفت:
«خداوند میگوی���د' :این ارتش بزرگ را میبینی! من امروز تو
را بر �آنان پیروز خواهم کرد و تو خواهی دانست که من خداوند
هستم14 »'.اخاب پرسید« :چه کسی این کار را خواهد کرد؟»
نبی پاسخ داد« :خداوند میگوید به وسیلٔه سربازان جوانی كه
تحت نظر فرمانداران اسرائیل هستند».
سپس او پرسید« :چه كسی حمله را �آغاز خواهد كرد؟»
او پاسخ داد« :خود تو!»
15پس اخاب سربازان جوان فرمانداران استانها را فراخواند.
�آنها دویست و سی و دو نفر بودند .سپس او ارتش اسرائیل را
ت هزار نفر بودند ،فراخواند.
که هف 
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16هنگام ظهر از شهر خارج شدند .در این زمان بنهدد و سی
و دو پادشا ِه متّحد او در چادرهای خود میگساری میکردند.
17نخست س���ربازان فرمانداران استانها بیرون رفتند .دیدهبانان
بنهدد خبر دادند که گروهی س���رباز از س���امره بیرون می�آیند.
18بنهدد گفت« :چه برای جنگ و چه برای صلح می�آیند �آنها
را زنده دستگیر کنید».
ِ
ِ
فرمانداران استانها ابتدا از شهر خارج شدند و
سربازان
19پس
ارتش اسرائیل به دنبال �آنها20 .هریک از ایشان حریف خود را
کشت ،سربازان سوری گریختند و اسرائیلیها ایشان را دنبال
کردند ولی بنهدد سوار بر اسب همراه گروهی از سواره نظام
گریخت21 .پادش���اه اس���رائیل بیرون رفت و اسبها و ا ّرابهها را
گرفت و سوریها را در کشتاری بزرگ شکست داد.
�22آنگاه نبی نزد اخاب پادشاه رفت و گفت« :بازگرد و نیروهای
خود را بازسازی کن و �آنچه را لازم است انجام بده ،زیرا در
بهار پادشاه سوریه دوباره به تو حمله خواهد کرد».
دومین حملۀ سوریه

23درباریان پادشاه سوریه به او گفتند« :خدایان اسرائیل ،خدایان
ت ّپهها هستند ،به همین دلیل �آنها از ما نیرومندتر بودند .اجازه بدهید
تا ما در دش���ت با �آنها بجنگیم ،یقیناً ما نیرومندتر خواهیم بود.
24اکنون �آن سی و دو پادشاه را بر کنار کن و به جای �آنان فرماندهان
نظامیبگمار 25و ارتشی مانند سپاهی که از دست دادی �آماده
کن ،اسب به جای اسب و ا ّرابه به جای ا ّرابه� ،آنگاه ما در دشت
نبرد خواهیم کرد .یقیناً نیرومندتر از �آنان خواهیم بود».
بنهدد پادش���اه موافقت کرد و طبق پیش���نهاد ایش���ان عمل
نمود26 .در بهار ،بنهدد س���ربازان خود را فراخواند و به شهر
افیق رفت تا به اس���رائیل حمله کند27 .مردم اسرائیل نیز �آماده
و مج ّهز بودند و به مقابلٔه ایش���ان رفتند و اسرائیلیها مانند دو
گلّٔه کوچک ُبز در برابر سوریها بودند ،درصورتیکه سوریها
همهجا را پر کرده بودند.
28نبیای نزد اخاب پادش���اه رفت و گفت« :خداوند چنین
میفرماید :چون سوریها میگویند من خدای ت ّپهها هستم و نه
خدای دشتها ،من شما را بر ارتش بزرگ �آنها پیروز خواهم کرد
و تو و مردمانت خواهید دانست که من ،خداوند هستم».
29مدّت هفت روز سپاه سوریه و اسرائیل در مقابل یکدیگر اردو
زدند .در روز هفتم نبرد �آغاز شد و اسرائیلیها صد هزار نفر از
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سوریها را کشتند30 .بازماندگان به شهر افیق گریختند و دیوار
شهر به روی بیست و هفت هزار نفر از ایشان خراب شد.
بنهدد نیز به شهر گریخت و در پستوی خانهای پناه گرفت.
31درباریان بنهدد به او گفتند« :ما ش���نیدهایم که پادش���اهان
اسرائیل بخشنده هستند .اجازه بدهید تا پلاس دور کمر خود
ببندیم و طناب به گردن خود بیندازیم و به نزد پادشاه اسرائیل
برویم ،ش���اید تو را زنده بگ���ذارد32 ».پس �آنها پلاس به کمر
خود بس���تند و طناب به گردن خود نهادند و نزد اخاب رفتند
و گفتند« :خدمتگزار تو بنهدد میگوید' :اجازه دهید من زنده
بمانم»'.
اخاب پرسید�« :آیا او هنوز زنده است؟ او برادر من است».
33درباریان بنهدد این را نشانه خوبی دانستند و بیدرنگ حرف
خودش را تکرار کردند و گفتند« :بله ،برادر تو بنهدد».
اخاب فرمان داد« :او را نزد من بیاورید ».هنگامیکه بنهدد
رسید اخاب از او دعوت کرد که سوار ارابٔه او شود34 .بنهدد
گفت« :تمام ش���هرهایی را ک���ه پدرم از پدر ت���و گرفت به تو
بازمیگردانم .تو میتوانی در دمش���ق مرکز تجاری برپا کنی،
همانطور که پدرم در سامره کرد».
اخاب پاسخ داد« :تحت این شرایط تو را �آزاد میکنم ».پس
از اینکه پیمان بستند ،بنهدد را رها کرد.
محکوم شدن اخاب توسط یک نبی

35به فرمان خداوند مردی از گروه انبیا به دوست خود گفت:
«مرا بزن» ا ّما �آن مرد چنین نکرد36 .پس به او گفت« :چون تو
از فرمان خداوند سرپیچی کردی پس از اینکه مرا ترک کنی،
ش���یری تو را خواهد کش���ت ».و چون او را ترک کرد شیری
�آمد و او را کشت.
37نبی مرد دیگری را یافت و به او گفت« :مرا بزن» پس �آن
مرد او را زد و زخمینمود38 .نبی صورت خود را با پارچهای
پوشاند تا ناشناس باشد و در کنار جاده رفت و منتظر عبور پادشاه
اسرائیل ایستاد39 .هنگامیکه پادشاه از �آنجا میگذشت او را
صدا کرد و گفت« :بندٔه تو در میدان جنگ بود که سربازی،
اسیری را نزد من �آورد و گفت :مواظب این مرد باش اگر فرار
كند تو باید به جای او كشته ش���وی و یا سه هزار س ّکٔه نقره
جریمه بدهی40 .ا ّما من به کارهای دیگر مش���غول شدم و �آن
مرد گریخت».
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مقصر هس���تی و باید ت���اوان �آن را
پادش���اه پاس���خ داد« :تو ّ
بپردازی».
�41آنگاه نبی پارچه از صورت خود کنار زد و پادشاه اسرائیل
او را ش���ناخت که یکی از انبیاس���ت42 .نبی به پادشاه چنین
گفت« :خداوند چنین میفرماید' :چ���ون مردی را که من به
مرگ محکوم کردهام ،گذاش���تی تا از دست تو رها شود ،در
نتیجه جان تو به جای ج���ان او و جان مردم تو به جای مردم
او خواهد بود»'.
43پادش���اه اندوهن���اک و پریش���ان به خانٔه خود در س���امره
بازگشت.

21

تاکستان نابوت

در نزدیکی کاخ اخاب پادشاه در یزرعیل ،تاکستانی
بود ک���ه به نابوت از اهالی یزرعیل تعلّق داش���ت.
2روزی اخاب به نابوت گفت« :تاکس���تان خود را به من بده
تا در �آن سبزیکاری کنم ،زیرا �آن نزدیک خانٔه من است و به
عوض �آن ،تاکس���تان بهتری به تو خواه���م داد یا اگر بخواهی
بهای عادلانٔه �آن را پرداخت میکنم».
3ولی نابوت به اخاب پاسخ داد« :حاشا ،خداوند روا نمیدارد
که ارث نیاکانم را به تو بدهم».
4اخاب از جوابی که نابوت به او داد ،اندوهگین و خشمناک
به کاخ خود رفت و در بس���تر خود رو به دیوار دراز کشید و
خوراک نخورد5 .همسرش ایزابل نزد او رفت و گفت« :چرا
اینقدر ناراحت هستی و خوراک نمیخوری؟»
6اخاب به او گفت« :بهخاطر حرفی که نابوت به من گفته
است .من به او پیش���نهاد کردم که تاکستانش را بخرم یا اگر
ترجیح میدهد تاکستان دیگری به او بدهم ،ولی او گفت من
تاكستانم را به تو نمیدهم».
7ایزابل همسرش پاسخ داد« :مگر تو پادشاه اسرائیل نیستی؟
برخیز و غذا بخور و خوشحال باش .من تاکستان نابوت یزرعیلی
را به تو خواهم داد».
8پس ایزابل نامهای از طرف اخاب نوشت و با ُمهر وی ُمهر
کرد و برای بزرگان و درباریان شهری که نابوت در �آن زندگی
میکرد فرستاد9 .ایزابل در نامه چنین نوشت« :اعلام یک روز
روزه نمایید ،مردم را جمع کنید و نابوت را در بالای مجلس
بنشانید10 .دو نفر از ولگردها را وادار کنید تا او را متّهم کنند
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و بگویند که او به خدا و پادشاه کفر گفته است� .آنگاه او را
به خارج ببرید و سنگسار کنید تا بمیرد».
11مسئولان و بزرگان شهر طبق دستور ایزابل عمل کردند12 .اعلام
کردند که همٔه مردم روزه بگیرند و یکجا جمع شوند .سپس
نابوت را در بالای مجلس نشاندند13 .سپس دو نفر ولگرد �آمدند
و در برابر او نشستند و او را در برابر مردم متّهم کردند و گفتند:
«نابوت به خدا و پادشاه کفر گفته است ».پس او را به خارج از
شهر بردند و سنگسارش کردند تا جان داد�14 .آنگاه برای ایزابل
پیام فرستادند و گفتند« :نابوت سنگسار شده و مرده است».
15چون ایزابل شنید که نابوت سنگسار شده و مرده است ،به
اخاب گفت« :برخیز و تاکستان نابوت را که او نخواست به
تو بفروشد تص ّرف کن چون او مرده است16 ».اخاب بیدرنگ
روانٔه تاکستان شد تا �آن را تص ّرف کند.
17کلام خداوند بر ایلیای تِشبی �آمد و فرمود«18 :برخیز و به
دیدن اخاب پادشاه اسرائیل که در سامره است برو ،او در تاکستان
نابوت است تا �آن را تص ّرف کند19 .به او بگو خداوند چنین
میگوید' :تو هم �آدم میکشی و هم مال او را غصب میکنی؟'
و به او بگو خداوند چنین میگوید' :در جایی که سگها خون
نابوت را لیسیدند ،سگها خون تو را نیز خواهند لیسید»'.
20اخاب به ایلیا گفت« :ای دشمن من� ،آیا مرا یافتی؟»
او پاسخ داد« :بلی ،زیرا تو خود را فروختهای تا �آنچه را در
چشم خداوند پلید است بجا �آوری21 .پس خداوند به تو چنین
میگوید' :من تو را به بلا دچار میکنم و تو را نابود میکنم و
تمام مردان خاندان تو را در اس���رائیل چه �آزاد و چه بنده محو
خواهم کرد22 .خاندان تو را مانند خاندان یربعام پسر نباط و مانند
بعشا ،پسر اخیا خواهم ساخت ،زیرا تو خشم مرا برافروختهای و
اسرائیل را به گناه کشاندهای23 '.خداوند دربارٔه ایزابل فرمود:
'سگها جسد ایزابل را در درون ش���هر یزرعیل خواهند خورد.
24هرکس از خاندان اخاب در شهر بمیرد سگها او را خواهند
خورد و اگر در بیابان بمیرد طعمٔه لاشخوران خواهد شد»'.
(25در واقع هیچ كسی نبود كه مانند اخاب خود را فروخته
باش���د تا �آنچه را در چش���م خداوند پلید بود ،به جا�آورد زیرا
توسط زنش ایزابل تحریک میشد26 .او با پرستش ُبتها به شیؤه
�آموریه���ا که خداوند از برابر قوم اس���رائیل بیرون رانده بود به
شرم�آورترین گناهان دست زد).
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27هنگامی که اخاب این س���خنان را شنید ،جامٔه خود پاره
کرد و پلاس بر تن کرد و روزه گرفت و بر پلاس میخوابید و
اندوهگین و افسرده راه میرفت.
28کلام خداوند بر ایلیا تشبی �آمد و گفت�«29 :آیا اخاب را
دیدی که چگونه در برابر من فروتن شده است؟ چون او خود
را در برابر من فروتن کرده اس���ت مادامیکه زنده اس���ت این
بلا را به سرش نمی�آورم ،ا ّما در زمان پسرش بر خاندان او بلا
خواهم فرستاد».

22

اخطار میکايای نبی به اخاب

(دوم تواریخ )27-2:18

مدّت سه سال بین سوریه و اسرائیل جنگ نبود.
2ا ّما در سال سوم یهوش���افاط ،پادشاه یهودا نزد
اخاب ،پادشاه اسرائیل �آمد.
3پادشاه اسرائیل به افسران خود گفت�« :آیا میدانید که راموت
جلعاد از �آن ماست و ما س���اکت نشستهایم و �آن را از دست
پادشاه سوریه پس نمیگیریم؟» 4پس به یهوشافاط گفت�« :آیا
برای جنگ همراه من به راموت جلعاد خواهی �آمد؟»
یهوشافاط پاسخ داد« :من ،چون تو و مردم من ،چون مردم
تو و سواران من ،چون سواران تو هستند».
«5ا ّما بهتر است ابتدا از خداوند راهنمایی بخواهیم».
6پس پادشاه اسرائیل حدود چهارصد نفر نبی را گرد �آورد و
از ایشان پرسید�« :آیا به راموت جلعاد حمله کنیم یا نه؟»
ایش���ان پاس���خ دادند« :حمله کنید ،خداوند ش���ما را پیروز
خواهد کرد».
7ا ّما یهوشافاط پرسید�« :آیا نبی دیگری نیست که به وسیلٔه
او نظر خداوند را بدانیم؟»
8اخاب پاسخ داد« :یک نفر دیگر به نام میکایا ،پسر یِمله.
ا ّما من از او بیزار هس���تم ،زیرا او هرگز در مورد من پیشگویی
خوبی نکرده است و همیشه بد میگوید».
یهوشافاط پاسخ داد« :نباید چنین بگویی».
9پس پادشاه اس���رائیل به یکی از م�أموران دربار خود گفت:
«برو و بیدرنگ میکایا ،پسر یمله را نزد من بیاور».
10در این زمان ،پادشاه اسرائیل و یهوشافاط پادشاه یهودا در
خرمنگاه در خارج دروازٔه شهر سامره بر تختهای خود نشسته
و ردای ش���اهی برتن کرده بودند و تمام انبیا در حضور ایشان
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پیشگویی میکردندِ 11 .ص َد َقیا ،پسر َک َنع َنه که شاخهای �آهنینی
برای خود س���اخته بود گفت« :خداوند چنی���ن میفرماید ،با
این شاخها سوریها را عقب خواهید راند و نابود میکنید».
12همٔه انبی���ا نیز چنین پیش���گویی میکردن���د و میگفتند« :به
راموت جلعاد بروید و پیروز ش���وید .خداوند �آن را به دس���ت
پادشاه خواهد داد».
�13آن م�أمور نزد میکایا رفت و به او گفت« :همٔه انبیا پیروزی
پادشاه را پیشگویی کردهاند ،بهتر است که تو هم چنین کنی».
14ا ّما میکایا پاسخ داد« :به خداوند زنده سوگند که هرچه
خداوند بفرماید �آن را خواهم گفت».
15هنگامیکهمیکایا نزد اخاب پادشاه �آمد ،پادشاه از او پرسید:
«میکایا� ،آیا برای جنگ به راموت جلعاد بروم یا نه؟»
او جواب داد« :برو خداوند به ت���و کمک میکند که پیروز
شوی».
16ا ّما اخاب پاسخ داد« :هنگامیکه به نام خداوند با من سخن
میگویی حقیقت را بگو .چند بار این را به تو بگویم؟»
17میکایا پاس���خ داد« :م���ن قوم اس���رائیل را دیدم که مانند
گوسفندان بدون ش���بان در ت ّپهها پراکنده ش���دهاند و خداوند
فرمود :این مردم رهبری ندارند .بگذارید هریک به سلامتی به
خانٔه خود بازگردند».
18پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت�« :آیا به تو نگفتم که او
دربارٔه من به نیکی پیشگویی نخواهد کرد بلکه به بدی».
19میکایا گفت« :پس سخنان خداوند را بشنو :من خداوند
را دیدم که بر تخت خود نشسته بود و تمام فرشتگان در کنار
او ایستاده بودند20 .خداوند پرسید' :چه کسی اخاب را فریب
خواهد داد تا او به راموت جلعاد رود و کش���ته شود؟' بعضی
از فرش���تگان گفتند چنین و دیگری گفت چنان21 .سرانجام
روحی جلو �آمد و در برابر خداوند ایس���تاد و گفت' :من او را
فریب خواهم داد22 '.خداوند پرس���ید' :چگونه؟' روح پاسخ
داد' :من بیرون م���یروم و روح دروغ در دهان همٔه انبیای او
خواهم گذاشت '.خداوند فرمود' :برو و او را بفریب .تو موفّق
خواهی شد»'.
23پس میكایا ادامه داده گفت« :این است �آن چیزی كه واقع
شده ،خداوند روح دروغ را در دهان انبیای تو گذاشته تا به تو
دروغ بگویند ولی او تو را به بلا دچار خواهد ساخت».
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24سپس صدقیا ،پسر کنعنه به صورت میکایا سیلی زد و گفت:
«روح خداوند چگونه مرا ترک کرد تا با تو سخن بگوید؟»
25میکایا پاس���خ داد« :روزی که داخل پستو بروی و پنهان
شوی خواهی دید».
26پادشاه اسرائیل گفت« :میکایا را بازداشت کنید و نزد فرماندار
شهر و یو�آش ،پسر پادشاه ببرید27 .به ایشان بگویید او را در زندان
بیندازند و فقط به او �آب و نان بدهند تا من به سلامت بازگردم».
28میکایا گفت« :همه بش���نوید و س���خنان مرا به یاد داشته
باشید ،اگر تو بس���لامت بازگردی ،خداوند توسط من سخن
نگفته است».
شکست و مرگ اخاب

(دوم تواریخ )34-28:18

29پس اخاب و یهوشافاط ،پادش���اه یهودا به راموت جلعاد
رفتند30 .اخاب به یهوشافاط گفت« :من به صورت ناشناس
وارد نبرد میشوم ولی تو لباس شاهانه بپوش!» و پادشاه اسرائیل
با لباس مبدل وارد نبرد شد.
31پادشاه سوریه به سی و دو افسر ا ّرابههای خود فرمان داد
تا به هیچکس به جز پادشاه اسرائیل حمله نکنند32 .هنگامی
افسران ،یهوش���افاط را دیدند گمان کردند که پادشاه اسرائیل
اس���ت و خواس���تند که به او حمله کنند ،ا ّما یهوشافاط فریاد
زد33 .هنگامیکه افسران ا ّرابهها دانستند که او پادشاه اسرائیل
نیست ،از دنبال کردن او دست برداشتند34 .سربازی سوری
پیکانی اتّفاقی پرتاپ کرد و به درز زره اخاب پادش���اه خورد.
او به ا ّرابهران خود گفت« :من زخمی شدهام ،بازگرد و مرا از
میدان جنگ خارج کن».
35در �آن روز جنگ شدّت گرفت و پادشاه را که در ا ّرابهاش در
برابر سوریها برپا نگاهداشته بودند ،در غروب مرد و خون زخمش
در کف ا ّرابه جاری بود36 .نزدیکی غروب �آفتاب ،به سربازان
دستور داده شد که به شهر و سرزمین خود بازگردند.
37پس پادشاه در گذشت و به سامره برده شد و ایشان پادشاه
را در سامره به خاک سپردند�38 .آنها ارابٔه او را در برکٔه سامره
شستند و سگها خون او را لیسیدند و روسپیان خود را در �آن
شستند ،همانگونه که کلام خداوند گفته بود.
39همٔه کارهای اخاب و �آنچه کرد و کاخی که با عاج ساخت
و همٔه شهرهایی که ساخت در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل
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نوشته شده است40 .پس اخاب در گذشت و به اجداد خود
پیوست ،پس از او پسرش اخزیا پادشاه شد.
یهوشافاط ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )1:21-31:20

41یهوشافاط ،پسر �آسا در سال چهارم پادشاهی اخاب ،پادشاه
اسرائیل ،پادشاه یهودا شد42 .یهوشافاط سی و پنج ساله بود
که به سلطنت رسید و مدّت بیس���ت و پنج سال در اورشلیم
پادش���اهی کرد .نام مادرش َع ُزو َبه ،دختر ش���لحی بود43 .او
در همٔه راههای پدرش� ،آسا گام برداش���ت و به بیراهه نرفت
و �آنچه را که در نظر خداوند درس���ت بود ،انجام میداد .ا ّما
پرستشگاههای بالای ت ّپهها را نابود نکرد و مردم هنوز در �آنها
قربانی میکردند و ُبخور میسوزاندند44 .یهوشافاط همچنین
با پادشاه اسرائیل صلح کرد.
45همٔه کارهای دیگر یهوش���افاط و دلاوری او و چگونگی
جنگها همه در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.
46او س���ایر لواطیان و روسپیانی را که از زمان پدرش �آسا باقی
مانده بودند پاکسازی کرد.
47اَدوم پادشاهی نداشت و توسط فرمانداری که پادشاه یهودا
مع ّین میکرد اداره میشد.
48یهوش���افاط ناوگان تجاری س���اخت تا ب���رای �آوردن طلا
از اوفیر بروند ،ول���ی هرگز نرفتند؛ زیرا کش���تیها در عصبون
جابر شکسته شدند�49 .آنگاه اخزیا ،پسر اخاب به یهوشافاط
گفت« :بگذار خادمان من با خادمان تو در کشتیها بروند».
ا ّما یهوشافاط نپذیرفت.
50یهوشافاط درگذشت و در گورستان سلطنتی در شهر داوود
به خاک سپرده شد و پسرش یهورام جانشین او شد.
اخزیا ،پادشاه اسرائیل

51اخزیا ،پسر اخاب در س���ال هفدهم سلطنت یهوشافاط،
پادشاه یهودا ،در سامره به تخت نشست و دو سال سلطنت
کرد52 .او �آنچه را در نظر خداوند پلید بود بجا �آورد و در راه
پدرش و در راه مادرش و در راه یربعام پس���ر نباط که اسرائیل
را به گناه کشاند گام برداش���ت53 .او بت بعل را پرستش و
خدمت کرد و مانند پدرش خش���م خداوند خدای اسرائیل را
برانگیخت.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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معرفی کتاب
ّ

کتاب دوم پادشاهان ،ادامٔه تاریخ دو پادشاهی اسرائیل است.
این کتاب دارای دو قسمت میباشد:
 -1تاریخ دو پادشاهی از اواسط قرن نهم قبل از میلاد تا سقوط
سامره در سال هفتصد و بیست و دو قبل از میلاد.
 -2تاریخ سلطنت یهودا ،از زمان س���قوط پادشاهی شمالی
اسرائیل تا تسخیر و ویرانی اورشلیم به دست نبوکدنصر پادشاه
بابل در سال پانصد و هشتاد و شش قبل از میلاد.
این کتاب با به حکومت رسیدن جدلیا ،تحت نظر بابلیها،
و همچنین �آزاد کردن یهویاکین از زندان به پایان میرسد.
این وقایع بهخاطر عدم اطاعت و بیوفایی در ایمان ،توسط
پادشاهان و قوم بنیاس���رائیل اتّفاق میافتد .انهدام اورشلیم و
اس���ارت عدّٔه زیادی از مردمان یهودا ،نکتٔه عطف مهمی در
تاریخ بنیاسرائیل میباشد .نبیای که در کتاب دوم پادشاهان
جانشین ایلیا میشود ،الیشع میباشد.
تقسیمبندی کتاب

تقسیم شدن پادشاهی 41:17-1:1
الف -الیشع نبی 15:8 -1:1
ب -پادشاهان یهودا و اسرائیل 4:17-16:8
ج -سقوط سامره 41-5:17
پادشاهی یهودا 30:25 -1:18
الف -از حزقیا تا یوشیا 26:21 -1:18
ب -حکمرانی یوشیا 30:23-1:22
ج -آخرین پادشاهان یهودا 20:24 -31:23
د -سقوط اورشلیم 30-1:25
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1

سرزنش اخزیا توسط ایلیا

پس از مرگ اخاب ،قوم مو�آب علیه اس���رائیل ش���ورش
کرد.
2اخزیا از ایوان طبقٔه بالای کاخ خود افتاده و زخمی ش���ده
بود .پس چند نفر را نزد بعلزبوب ،خدای عقرون شهری در
فلسطین فرستاد و گفت بروید و از او بپرسید که �آیا من از این
مرض شفا مییابم یا نه؟
3ا ّما فرشتٔه خداوند به ایلیای تشبی گفت« :برخیز و به ملاقات
قاصدان پادشاه سامره برو و به �آنها بگو که چرا نزد بعلزبوب
میرون���د و از او راهنمایی میخواهند� .آیا فکر میکنید که در
اسرائیل خدایی وجود ندارد؟ 4پس اکنون خداوند میفرماید:
'تو بس���تری را که ب���ه �آن رفتهای ترک نخواهی ک���رد و حتماً
خواهی مرد»'.
پس ایلیا رفت و به �آنها خبر داد5 .قاصدان نزد پادشاه بازگشتند
و پادشاه از �آنها پرسید« :چرا بازگشتید؟»
�6آنها ج���واب دادند« :در بین راه مردی را ملاقات کردیم و
او به ما گفت :بازگردید و به پادشاه خود که شما را فرستاده
است بگویید که خداوند میفرماید�' :آیا در اسرائیل خدایی نیست
که تو از بعلزبوب ،خدای عقرون راهنمایی میخواهی؟ پس از
بستر بیماری برنمیخیزی و حتماً میمیری»'.
7پادشاه پرسید« :او چگونه شخصی بود؟»
�8آنها ج���واب دادن���د« :او ردای���ی پوس���تین پوش���یده بود و
کمربندی چرمی بهکمر داشت ».پادش���اه گفت« :او ایلیای
تشبی است».
�9آنگاه پادشاه سرداری را با پنجاه نفر از سپاهیانش نزد ایلیا
فرستاد .او به راه افتاد و ایلیا را دید که بر ت ّپهای نشسته است
و به او گفت« :ای مرد خدا ،پادش���اه امر کرده است که نزد
او بروی».
10ایلیا در جواب س���ردار گفت« :اگر من مرد خدا هس���تم،
پس �آتشی از �آس���مان فرود �آید و تو را با پنجاه نفر همراهانت
نابود کند ».ناگهان �آتش���ی از �آس���مان فرود �آمد و �آن سردار و
سپاهیانش را هلاک کرد.
11پادش���اه بار دیگر سرداری را با پنجاه نفر نزد ایلیا فرستاد.
او رفت و به ایلیا گفت« :ای مرد خدا ،پادشاه امر کرده است
که فوراً نزد او بروی».
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12ایلیا گفت« :اگر من مرد خدا هستم ،پس �آتشی از �آسمان
فرود �آید و تو را با پنجاه نفر س���پاهیانت از بین ببرد ».ناگهان
�آتش���ی از جانب خداوند پایین �آمد و او را با همراهانش نابود
کرد.
13پادشاه بار س���وم سرداری را با پنجاه نفر نزد ایلیا فرستاد.
سردار رفت و در برابر ایلیا زانو زد و با زاری گفت« :ای مرد
خدا ،از تو تمنّا میکنم که به من و همراهانم رحم کنی�14 .آن
دو سرداری که با سپاهیان خود پیشتر از من به حضور تو �آمدند،
با �آتش �آسمانی هلاک شدند ،ا ّما بر ما رحم داشته باش».
�15آنگاه فرش���تٔه خداوند �آمد و به ایلیا گفت« :همراه او برو و
نترس ».پس ایلیا برخاست و با او نزد پادشاه رفت 16و به او گفت:
«خداوند میفرماید که تو قاصدانت را نزد بعلزبوب ،خدای عقرون
فرستادی و فکر کردی که خدایی در اسرائیل وجود ندارد ،بنابراین
از بستر بیماری زنده برنمیخیزی و حتماً میمیری».
مرگ اخزیا

17پس او مطابق کلام خدا ،که توسط ایلیا گفته شده بود،
مرد و برادرش یهورام پادش���اه اسرائیل ش���د ،زیرا اخزیا پسری
نداشت .شروع سلطنت او در سال دوم سلطنت یهورام ،پسر
یهوشافاط ،پادشاه یهودا بود.
18بق ّیٔه وقایع دوران س���لطنت اخزیا و کارهای او ،در کتاب
تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.

2

ایلیا به آسمان برده میشود

زمانی فرا رسیده بود که خداوند میخواست ایلیا را با
گردبادی به �آسمان ببرد ،ایلیا و الیشع در راه بازگشت
از جلجال بودند2 .ایلیا به الیشع گفت« :تو اینجا بمان ،زیرا
خداوند به من امر فرموده است که به بیتئیل بروم».
ا ّما الیش���ع پاس���خ داد« :به حیات خداوند و ب���ه زندگی تو
سوگند که تو را ترک نخواهم کرد ».پس �آنها رهسپار بیتئیل
شدند.
3گروهی از انبیا که در �آنجا زندگی میکردند ،نزد الیش���ع
رفتند و پرسیدند�« :آیا میدانی ،امروز خداوند سرورت را از تو
خواهد گرفت؟»
الیشع پاسخ داد« :بله میدانم ،ساکت باشید».
4ایلیا به الیش���ع گفت« :تو اینجا بمان ،زیرا خداوند به من
امر فرموده است که به اریحا بروم».
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ا ّما الیشع پاسخ داد« :به حیات خداوند و به زندگی تو سوگند
که تو را ترک نخواهم کرد ».پس �آنها رهسپار اریحا شدند.
5گروهی از انبی���ا که در �آنجا زندگی میکردند نزد الیش���ع
رفتند و پرس���یدند�« :آیا میدانی امروز خداوند سرورت را از تو
خواهد گرفت؟»
الیشع پاسخ داد« :بله میدانم ،ساکت باشید».
6ایلیا به الیش���ع گفت« :تو اینجا بمان زیرا خداوند مرا امر
فرموده که به رود اردن بروم».
الیشع پاسخ داد« :به حیات خداوند و به زندگی تو سوگند
که تو را ترک نخواهم کرد ».پس هردوی ایشان روانه شدند.
7پنجاه نفر از انبیا به دنبال ایش���ان تا رود اردن �آمدند .ایلیا و
الیشع در کنار رود اردن ایستادند و پنجاه نبی در فاصلٔه کوتاهی
از �آنها ایستادند8 .ایلیا ردای خویش را گرفت و �آن را پیچید و
�آب را زد� ،آب شکافته شد و �آنها از روی خشکی به �آن سوی
رود رفتند�9 .آنجا ایلیا به الیشع گفت« :به من بگو قبل از اینکه
من برداشته شوم ،چه کاری میخواهی برای تو انجام دهم؟»
الیشع پاسخ داد« :لطفاً دو برابر روح خود را به من بده».
10ایلیا گفت« :تو درخواست دشواری کردهای ،با این وجود
اگر هنگامیکه من برداشته میش���وم ،مرا ببینی درخواست تو
عملی خواهد شد و اگر مرا نبینی چنین نخواهد شد».
11همچنانکه ب���ه راه رفتن و گفتوگو ادامه میدادند ،ارابٔه
�آتش���ین و اسبهای �آتشین ،ایش���ان را از هم جدا کردند و ایلیا
در گردبادی به �آسمان برده ش���د12 .الیشع این را دید و فریاد
بر�آورد« :ای پدرم ،ای پدرم ،ای مدافع نیرومند اس���رائیل ،تو
رفتی!» و پس از �آن ایلیا را دیگر هرگز ندید.
الیشع از اندوه ردای خود را درید و به دو نیم کرد�13 .آنگاه
ردای ایلیا را که افتاده بود ،برداشت و به کنار رود اردن بازگشت
و �آنجا ایستاد 14و با ردای ایلیا �آب را زد و گفت« :کجاست
خداوند خدای ایلیا؟» سپس دوباره �آب را زد و �آب کنار رفت
و به �آنسوی رود رفت15 .پنجاه نفر نبی اهل اریحا که او را
تماش���ا میکردند ،گفتند« :روح ایلیا بر الیشع ساکن است».
و به ملاقات او رفتند و به او تعظیم کردند16 .و به او گفتند:
«در میان خدمتکاران ما پنجاه مرد نیرومند است ،لطفاً اجازه
بدهید بروند و سرور شما را بیابند .شاید روح خداوند او را بر
کوهی یا در د ّرهای گذاشته باشد».
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او پاسخ داد« :نه� ،آنها را نفرستید».
17ا ّما �آنقدر اصرار کردند تا مجبور شد و گفت« :بفرستید».
�آنها پنجاه مرد را فرستادند و سه روز به جستجوی او پرداختند،
ولی او را نیافتند�18 .آنگاه ایشان نزد الیشع که در اریحا منتظر
بود ،بازگش���تند او به ایش���ان گفت« :مگر به شما نگفتم که
نروید؟»
معجزۀ الیشع

19مردم شهر به الیشع گفتند« :همانطور که میبینید این شهر
در جای خوبی قرار دارد ،ا ّما �آب �آن بد و زمین �آن بیحاصل
است».
20او گفت« :در کاسهای نو ،نمک بریزید و نزد من بیاورید».
پس برایش �آوردند�21 .آنگاه الیشع به چشمٔه �آب رفت و نمک
را در �آب ریخت و گف���ت« :خداوند میفرماید' :من این �آب
را گوارا س���اختم .پس از این ،مرگ و بیحاصلی از �آن پدید
نیاید22 »'.پس �آب �آنجا طبق گفتٔه الیشع تا به امروز گوارا شده
است.
23الیشع از �آنجا به بیتئیل رفت .در راه ،پسران خردسال او
را مسخره کردند و گفتند« :ای کچل برو گمشو ،ای کچل
برو گمشو!»
24الیش���ع به عقب برگش���ت و �آنها را دید و همه را به نام
خداوند لعنت کرد� .آنگاه دو خرس ماده از جنگل بیرون �آمدند
و چهل و دو نفر از �آنها را دریدند.
25الیش���ع از �آنج���ا به کوه کرمل رفت و س���پس به س���امره
برگشت.

3

جنگ بین اسرائیل و موآب

یورام ،پس���ر اخاب ،در هجدهمین س���ال س���لطنت
یهوشافاط پادش���اه یهودا ،سلطنت خود را بر اسرائیل
در سامره �آغاز کرد و دوازده سال حکومت کرد2 .او �آنچه را
که در نظر خداون���د پلید بود ،بجا �آورد؛ ا ّما نه به بدی پدر و
مادرش زیرا او بت بعل را که پدرش س���اخته بود ،نابود کرد.
3ا ّما او نیز مانند یربعام پادشاه ،پسر نباط ،مردم اسرائیل را به
گناه کشید و از کار خود دست برنداشت.
ِ 4میشا ،پادشاه مو�آب گوسفند پرورش میداد و هرسال صد
هزار ب ّره و پشم صد هزار قوچ ،به اسرائیل خراج میداد5 .ا ّما
هنگامیکه اخاب درگذشت ،پادشاه مو�آب علیه پادشاه اسرائیل
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ش���ورش کرد6 .پس یورام پادش���اه از سامره خارج شد و تمام
لشکر خود را بس���یج کرد7 .او برای یهوشافاط ،پادشاه یهودا
پیام فرستاد که پادشاه مو�آب علیه من شورش کرده است� .آیا
در نبرد علیه او به من کمک خواهی کرد؟
یهوشافاط پاس���خ داد« :بله ،چنین خواهم کرد ،من و همٔه
مردان و اسبهای من در اختیار شما هستیم8 .از کدام جهت
باید حمله کنیم؟»
یورام پاس���خ داد« :ما از راه طولانی صح���رای اَدوم خواهیم
رفت».
9پس پادشاهان اسرائیل ،اَدوم و یهودا حرکت کردند و بعد
از هفت روز� ،آب تمام شد و هیچ �آبی برای �آنان و حیواناتشان
باقی نمانده بود�10 .آنگاه پادشاه اسرائیل گفت« :افسوس که
خداوند این سه پادش���اه را خوانده که �آنها را به دست مو�آب
بسپارد».
11یهوشافاط پادشاه پرسید�« :آیا نبیای هست که به واسطٔه
او از خداوند راهنمایی بخواهیم؟»
یکی از افسران پادشاه اسرائیل پاسخ داد« :الیشع ،پسر شافات
که شاگرد ایلیا بود اینجاست».
12یهوش���افاط گفت« :او یک نبی واقعی است ».پس هرسه
پادشاه نزد الیشع رفتند.
13الیشع به پادشاه اسرائیل گفت« :من با شما کاری ندارم.
نزد انبیای پدر و مادر خود بروید».
ا ّما پادشاه اس���رائیل جواب داد« :خیر ،زیرا خداوند ،ما سه
پادشاه را به اینجا �آورد تا به دست مو�آبیان تسلیم کند».
14الیشع پاس���خ داد« :به خداوند زندٔه متعال که خدمتگزار
او هستم سوگند ،که اگر بهخاطر احترام به یهوشافاط پادشاه
یهودا نبود ،حتّی به تو نگاه هم نمیکردم15 .اکنون نوازندهای
نزد من بیاورید».
هنگامیکه نوازنده چنگ مینواخت قدرت خداوند بر او فرود
�آمد16 .و او گفت« :خداوند چنین میگوید در همٔه وادیهای
خشک ،گودالی ب َکنید17 .با وجودی که شما نه باران و نه بادی
خواهید دید ،این وادی پر از �آب میشود و شما و چارپایان شما
به اندازٔه کافی �آب برای �آشامیدن خواهید داشت18 ».الیشع ادامه
داد و گفت« :این کار �آسانی برای خداوند است ،او همچنین
شما را بر مو�آب پیروز خواهد گردانید19 .شما همٔه شهرهای زیبا
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و مستحکم �آنها را تسخیر خواهید کرد ،همٔه درختان میؤه �آنها
را خواهید برید و چشمههای �آب �آنها را خشک خواهید کرد
و همٔه کشتزارهای حاصلخیز �آنها را با سنگ خواهید پوشاند
و نابود خواهید کرد».
20صبح روز بع���د ،در هنگام قربانی عادی صبحگاهی� ،آب
از طرف اَدوم جاری شد و زمین را پوشاند.
21هنگامیکه مو�آبیان ش���نیدند که پادشاهان به جنگ ایشان
�آمدهاند ،همٔه کس���انی راکه میتوانس���تند اس���لحه به دست
بگیرند ،از پیر تا جوان ،جمع کرده و در مرز مستقر گشتند.
22هنگامیکه بامداد روز بعد برخاستند ،خورشید بر روی �آب
میدرخش���ید و به نظ���ر مو�آبیان� ،آب مانند خ���ون قرمز به نظر
می�آمد23 .ایش���ان گفتند« :این خون است ،حتماً پادشاهان
با یکدیگر جنگیدهاند و یکدیگر را کشتهاند ،برویم و اردوی
�آنها را تاراج کنیم».
24ا ّما هنگامیکه به اردوگاه رس���یدند ،اسرائیلیها به ایشان
حمله کردند و �آنها را وادار به عقبنشینی کردند و مو�آبیان را
کشتند و سپس ایشان را دنبال کردند 25و شهرهای ایشان را
نابود ساختند .همچنین هنگام عبور از زمینهای حاصلخیز هر
اسرائیلی سنگی در �آن پرتاب میکرد تا تمام �آن زمینها از سنگ
پوشیده شد� .آنها چشمهها را بستند و درختان میوهدار را بریدند.
تنها شهر پایتخت ،قیرحارست باقی مانده بود و فلاخناندازان
�آن را محاصره کردند و به �آن حمله نمودند.
26هنگامیکه پادشاه مو�آب فهمید که شکست خواهد خورد،
هفتصد مرد شمشیرزن را با خود برد و کوشید از خط دشمن
بگذرد و نزد پادشاه سوریه برود ،ا ّما نتوانست�27 .آنگاه او پسر
نخست خود را که باید جانشین او میشد ،گرفت و در روی
دیوار شهر قربانی کرد .اسرائیلیها ترسیدند و از شهر عقبنشینی
کردند و به سرزمین خود بازگشتند.

4

کمک الیشع به بیوه زنی بینوا

همس���ر یکی از اعضای گروه انبیا نزد الیش���ع �آمد و
گفت« :ای س���رورم همانطور که میدانید ش���وهرم
درگذشته است .او مردی خداترس بود ،ا ّما حالا طلبکار �آمده
تا دو فرزند مرا به غلامی ببرد».
2الیشع به او گفت« :چه کاری میتوانم برایت انجام دهم؟
به من بگو در خانه چه داری؟»
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او پاسخ داد« :خدمتکار تو به جز یک کوزٔه روغن زیتون چیز
دیگری در خانه ندارد».
3الیشع به او گفت« :برو بیرون و از همٔه همسایگانت تا �آنجا
که میتوانی کوزههای خالی قرض بگیر�4 .آنگاه تو و پسرانت
داخل خانه شوید و در را ببندید و شروع کنید در کوزهها روغن
ریختن و هر کدام را که پر شد ،کنار بگذارید».
5پس �آن زن از نزد او به خانهاش رفت و در را به روی خود و
پسرانش بست .پسرانش کوزهها را می�آوردند و او روغن را داخل
�آنها میریخت6 .هنگامیکه کوزهها پر شدند ،او به پسرش گفت:
«کوزٔه دیگری بیاور ».او پاسخ داد« :دیگر کوزهای نیست».
�آنگاه روغن باز ایستاد7 .او نزد الیشع نبی بازگشت و او به زن
گفت« :برو ،روغن را بفروش و قرضهایت را پرداخت کن و
تو و پسرانت میتوانید با باقیماندٔه �آن زندگی کنید».
الیشع و زن ثروتمند شونمی

8روزی الیشع به شونیم رفت .در �آنجا زن ثروتمندی زندگی
میکرد .او با اصرار او را به غذا خوردن دعوت کرد .بعد از �آن
هرگاه به شونیم میرفت در �آنجا غذا میخورد9 .او به شوهرش
گفت« :من مطمئن هستم این مرد که همیشه به اینجا می�آید،
مرد مقدّس خداست10 .بیا در روی بام اتاق کوچکی بسازیم
و در �آن تخت و میز و صندلی و چراغی بگذاریم تا او هرگاه
به اینجا می�آید ،بتواند در �آنجا بماند».
11روزی الیش���ع به شونیم بازگش���ت و به اتاق خود رفت تا
جیحزی گفت« :برو
استراحت کند12 .او به خدمتکار خودَ ،
�آن زن را صدا کن ».هنگامیکه زن �آمد13 ،الیشع به جیحزی
گفت« :از او بپ���رس در عوض زحماتی که ب���رای ما متح ّمل
شده ،چهکار میتوانم برای او بکنم؟ �آیا پیامی برای پادشاه یا
فرماندٔه ارتش دارد؟»
زن پاس���خ داد« :من در میان اقوام خ���ود زندگی میکنم و
نیازی ندارم».
14الیشع از جیحزی پرسید« :پس برای او چه کاری میتوانم
انجام دهم؟» او پاس���خ داد« :او پس���ری ندارد و شوهرش مرد
پیری است».
15الیشع دستور داد« :به �آن زن بگو اینجا بیاید ».زن �آمد و
در میان درگاه ایس���تاد16 .الیشع به او گفت« :سال �آینده در
همین وقت ،پسری در �آغوش خواهی داشت».
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زن پاسخ داد« :نه! س���رور من ،ای مرد خدا ،به کنیز خود
دروغ نگویید».
17ا ّما همانطور که الیشع گفته بود� ،آن زن حامله شد و در
بهار سال بعد پسری به دنیا �آورد.
18هنگامیکه کودک بزرگ ش���د ،روزی به نزد پدرش نزد
دروگران رفت 19و به پدرش گفت�« :آه ،سرم ،سرم!»
پدر به خدمتکار خود گفت« :او را نزد مادرش ببر20 ».خدمتکار
او را برداشت و نزد مادرش برد .کودک تا ظهر روی پای مادرش
نشست و �آنگاه ُمرد21 .مادر پسرش را بالا برد و در بستر الیشع
خواباند .در را بست و پایین رفت�22 .آنگاه شوهرش را خواند
و به او گفت« :خدمتکاری با الاغ به اینجا بفرست تا من به
سرعت نزد الیشع نبی بروم و بازگردم».
23شوهرش پرس���ید« :چرا امروز باید نزد او بروی؟ نه ماه نو
است و نه سبت».
زن پاس���خ داد« :جای نگرانی نیست�24 ».آنگاه زن الاغ را
پالان کرد و به خدمتکار گفت« :تا �آنجا که میتوانی تند برو
و تا وقتیکه من نگفتهام �آهسته نرو25 ».پس زن روانه شد و در
کوه کرمل ،به مرد خدا رسید.
هنگامیک���ه مرد خدا دی���د که او می�آید ب���ه خدمتکار خود
جیحزی گفت« :نگاه کن زن شونمی می�آید26 .عجله کن و
به اس���تقبالش برو و ببین �آیا حال خودش ،شوهرش و فرزندش
خوب است».
زن به جیحزی گفت« :همهچیز خوب است27 ».ا ّما وقتی
به سر کوه نزد الیشع رسید ،به پاهایش چسبید .جیحزی �آمد
تا او را از پاهایش دور کند ،الیشع گفت« :او را رها کن ،مگر
نمیبینی او عمیقاً ناراحت است؟ و خداوند در مورد �آن چیزی
به من نگفته است».
�28آنگاه زن گفت�« :آیا من از ش���ما فرزندی خواستم؟ �آیا از
شما خواهش نکردم که مرا فریب ندهید؟»
29الیشع به جیحزی گفت« :عجله کن ،عصای مرا بردار و
برو .اگر کسی را دیدی ،سلام نکن و اگر به تو سلام کردند،
جواب نده .عصای مرا روی صورت پسر بگذار».
�30آنگاه مادر کودک گفت« :به خداوند زنده و به جان تو
س���وگند که من بدون تو اینجا را ترک نمیکنم ».پس الیشع
برخاس���ت و به دنبال او رف���ت31 .جیحزی جلوتر از ایش���ان
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رفت و عصا را روی صورت کودک گذاشت .ا ّما هیچ صدا
و علامتی از حیات نبود .پس بازگش���ت و به الیش���ع گفت:
«کودک بیدار نشد».
32هنگامیکه الیشع وارد خانه شد ،دید که کودک مرده روی
تخت او خوابیده است33 .او در را بست و به درگاه خداوند
دعا کرد34 .بعد برخاست در بستر به روی طفل دراز کشید و
دهان ،چشمان و دستهای خود را بر دهان ،چشمان و دستهای
طفل گذاشت و درحالیکه روی او خمیده ،دراز کشیده بود،
بدن او گرم شد35 .سپس از بستر پایین �آمد و در اتاق یکبار
بالا و پایین قدم زد .بعد دوباره �آمد و به روی کودک خم شد.
�آنگاه کودک هفت بار عطسه زد و چشمان خود را باز کرد.
36الیشع جیحزی را خواند و گفت« :این زن شونمی را بخوان».
پس او را خواند و هنگامیکه نزد او �آمد الیشع گفت« :پسرت
را بردار�37 ».آن زن �آمد و به پاه���ای او افتاد و در روی زمین
تعظیم کرد .سپس پسرش را برداشت و بیرون رفت.
دو معجزۀ دیگر الیشع

38هنگامیکه الیش���ع ب���ه جلجال بازگش���ت ،قحطی بود.
درحالیکه به گروهی از انبیا تعلیم میداد ،او به خدمتکار خود
گفت« :دیگ بزرگ را بار کن و برای ایشان �آش بپز39 ».یکی
از �آنها برای �آوردن س���بزی به صحرا رفت و بوتٔه وحشی کدو
یافت و دامن خود را از کدو پر کرد و �آمد و �آنها را بدون �آن
که بداند چیستُ ،خرد کرد و در دیگ ریخت40 .برای مردان
�آش کشیدند که بخورند ولی به محض اینکه �آن را چشیدند به
الیشع گفتند« :این سمی است» و نتوانستند بخورند41 .الیشع
گفت�« :آرد بیاورید ».و او �آن را در دیگ ریخت و گفت« :برای
مردان بکشید تا بخورند ».و چیز مضری در دیگ نبود.
42روزی مردی از بعل شَ لیشه �آمد و برای الیشع بیست قرص
نان جو از محصول نَوبر و خوشههای تازه در یک کیسه �آورد.
الیش���ع به خادمش گفت« :اینها را به مردم بده که بخورند».
43ا ّما خادمش گفت�« :آیا فکر میکنی که این چند قرص نان
برای یکصد نفر کافی است؟»
الیشع باز گفت�« :آنها را به مردم بده که بخورند ،زیرا خداوند
میفرماید که همه سیر میش���وند و چیزی هم باقی میماند».
44پس خادم نان را جلوی �آنها گذاشت و همانطور که خداوند
فرموده بود ،خوردند و چیزی هم باقی ماند.
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5

شفای نعمان

پادشاه سوریه ،برای نعمان فرماندٔه ارتش خود ،ارزش و
احترام فراوان قایل بود .زیرا توسط او خداوند به سوریه
پیروزی بخشیده بود .با وجودی که او رزمندهای مقتدر بود،
ولی از بیماری جذام رنج میبرد.
2در این هنگام سپاه سوریه در یکی از حملات خود ،دختر
جوانی را از سرزمین اسرائیل اسیر کرده ،برد و او همسر نعمان
را خدمت میکرد3 .او به بانوی خود گفت« :اگر سرورم نزد
نبیای که در س���امره اس���ت میبود ،او میتوانست وی را از
جذامش شفا دهد4 ».پس نعمان �آنچه را که از دختر اسرائیلی
شنیده بود ،به پادشاه سوریه گفت5 .پادشاه گفت« :برو و من
نامهای همراه تو به پادشاه اسرائیل خواهم فرستاد».
او رفت و با خود سی هزار تکٔه نقره ،شش هزار تکٔه طلا و
ده دست لباس برد6 .او نامه را نزد پادشاه اسرائیل �آورد ،متن
نامه چنین بود« :به وسیلٔه این نامه من خدمتگذار خود نعمان
را به تو مع ّرفی میکنم تا او را از مرض جذام شفا دهی».
7هنگامیکه پادشاه اسرائیل نامه را خواند ،جامٔه خود را پاره
کرد و گفت« :مگر من خدا هستم که مرگ یا زندگی ببخشم
که این مرد برای من پیام میفرستد که نعمان را از جذام شفا
دهم؟ ببینید چگونه بهانهجویی میکند».
8ا ّما هنگامیکه الیشع مرد خدا شنید که پادشاه اسرائیل جامٔه خود
را پاره کرده است ،پیامی برای پادشاه فرستاد« :چرا جامه خود را پاره
کردهای؟ بگذار نزد من بیاید تا بداند در اسرائیل نبیای هست».
9پس نعمان با اسب و ا ّرابهاش رفت و در جلوی خانٔه الیشع
ایستاد10 .الیشع خادم خود را فرستاد و به او گفت« :برو خود
را هفت بار در رود اردن بشوی تا از مرض خود شفا بیابی».
11ا ّما نعمان با خش���م �آنجا را ترک ک���رد و گفت« :من فکر
کردم او حداقل نزد من بیرون خواهد �آمد و خواهد ایس���تاد و
نام خداوند خ���دای خود را خواهد خواند و دس���تش را روی
زخم من تکان خواهد داد و جذام من شفا پیدا خواهد کرد.
�12آیا رودهای ابانه و َفر َفر دمشق ،از همٔه رودهای اسرائیل بهتر
نیستند؟ �آیا نمیتوانستم در �آنها شستوشو کنم و پاک گردم؟»
او بازگشت و با خشم رفت.
13ا ّما خدمتکارانش نزد او �آمده و گفتند« :اگر نبی از ش���ما
میخواست کار دشواری را انجام دهید� ،آیا بجا نمی�آوردید؟
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حالا چرا همانطور که او گفته خود را نمیشویید تا شفا پیدا
کنید؟» 14پس نعمان به رود اردن رفت و هفت بار در �آن فرو
رفت و طبق کلام مرد خدا شفا یافت و بدنش مانند یک کودک
سالم و پاک گردید�15 .آنگاه او با همٔه همراهانش نزد مرد خدا
بازگشت و در حضور وی ایستاد و گفت« :اکنون میدانم که
در تمام جهان خدایی به جز خدای اسرائیل نیست .خواهشمندم
این هدایا را از خدمتکار خود بپذیرید».
16ا ّما الیش���ع گفت« :به خداون���د زندهای که او را خدمت
میکنم ،سوگند که هدیهای از تو نخواهم پذیرفت».
نعمان اصرار کرد که او �آن را بپذیرد ،ا ّما او نپذیرفت 17پس
نعمان گفت« :حالا که هدایای مرا نمیپذیری ،اجازه بده که
دو بار قاطر از خاک اینجا به کش���ورم بب���رم ،زیرا پس از این
قربانی و هدایایی سوختنی به هیچ خدایی به جز خداوند تقدیم
نخواهم کرد18 .امیدوارم که خدا هنگامیکه همراه پادشاه به
پرستشگاه رِمون ،خدای سوریه میروم ،مرا ببخشد زیرا پادشاه
به بازوی من تکیه میکند و هنگامیکه �آنجا س���جده میکنم
خداوند مرا به این خاطر ببخشد».
19الیشع گفت« :به سلامت برو».
طمع جیحزی

هنگامیکه نعمان فاصله کمی دور ش���ده ب���ود 20جیحزی،
خدمتکار الیشع با خود اندیشید« :سرورم بدون اینکه هدایا را
بپذیرد ،اجازه داد نعمان برود! به خدای زنده سوگند که دنبال
او خواهم دوید و چیزی از او خواهم گرفت21 ».پس جیحزی
بهدنبال نعمان رفت .هنگامیکه نعمان دید که کسی به دنبال
او میدود از ارابٔه خود پایین پرید و به استقبالش �آمد و گفت:
«�آیا اتّفاق بدی افتاده است؟»
22جیحزی پاسخ داد« :نه ،ا ّما سرورم مرا فرستاد تا به شما
بگویم که دو نف���ر از گروه انبی���ای منطقٔه کوهس���تانی افرایم
رسیدهاند و او میخواهد که شما به �آنها سه هزار تکٔه نقره و
دو دست لباس بدهید».
23نعمان گفت« :خواهش میکنم شش هزار تکٔه نقره بگیرید».
و اصرار کرد و �آنها را در دو کیس���ه گذاش���ت و با دو دست
لباس به دو نفر از خدمتکارانش داد و �آنها را جلوتر از جیحزی
روانه کرد24 .هنگامیکه �آنها به ت ّپهای که الیشع در �آن زندگی
میکرد رسیدند ،جیحزی دو کیسٔه نقره به داخل خانه برد و
662

دوم پادشاهان  5و6 

سپس خدمتکاران نعمان را بازگرداند25 .او به درون خانه رفت
و الیشع از وی پرسید« :کجا بودی؟»
او پاسخ داد« :سرورم هیچ کجا».
26ا ّما الیش���ع گفت�« :آیا هنگامیکه �آن م���رد از ا ّرابهاش به
استقبال تو �آمد روح من �آنجا نبود؟ اکنون زمانی نیست که پول
و لباس ،باغهای زیتون و تاکستانها ،گوسفند و گلّه و خدمتکار
پذیرفت! 27پس اکنون بیماری نعمان بر تو خواهد �آمد و تو و
فرزندانت برای همیشه به �آن دچار خواهید بود».
هنگامیکه جیحزی رفت ،به بیماری دچار ش���ده پوس���تش
مانند برف سفید بود.

6

پیدا شدن سر تبر

روزی گروهی از انبیا به الیشع گفتند« :جایی که ما زیر
نظر تو در �آن زندگی میکنیم برای ما کوچک است.
2اجازه بدهید ما به رود اردن برویم و الوار جمع کنیم و خانهای
برای خود در �آنجا بسازیم تا در �آن زندگی کنیم».
الیشع پاسخ داد« :بسیار خوب».
�3آنگاه یکی از ایشان گفت« :خواهش میکنم همراه خدمتکارانت بیا»
و او پاسخ داد« :خواهم �آمد4 ».پس الیشع با ایشان رفت .هنگامیکه
�آنها به رود اردن �آمدند ،مشغول بریدن درختان شدند5 .ا ّما زمانی که
یک نفر از ایشان درختی را میبرید تیغٔه تبرش در �آب افتاد .او فریاد
کرد و گفت« :ای سرورم ،من این تبر را امانت گرفته بودم».
6الیشع پرسید« :کجا افتاد؟»
هنگامیکه جایش را به او نشان داد ،الیشع چوبی برید و در
�آنجا انداخت و تیغٔه تبر به روی �آب �آمد7 .الیشع گفت�« :آن
را بردار ».پس او دستش را دراز کرد و �آن را برداشت.
شکست ارتش سوریه

8پادشاه س���وریه با اس���رائیل در جنگ بود ،با افسران خود
مش���ورت کرد و محل اردوگاه را برگزی���د9 .ا ّما الیش���ع برای
پادشاه اسرائیل پیام فرس���تاد که «مواظب باشید و از این محل
عبور نکنید ،زیرا ارتش سوریه در �آنجاست10 ».پادشاه اسرائیل
به افرادی که �آنجا بودند ،هشدار داد و �آنها مراقب بودند .این
رویداد چند بار تکرار شد.
11بهخاطر این موضوع فکر پادشاه سوریه بسیار �آشفته گشت.
او افسران خود را فراخواند و از ایشان پرسید« :چه کسی در
میان شما طرفدار پادشاه اسرائیل است؟»
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�12آنگاه یکی از افسران او گفت« :هیچکس ای پادشاه .این
الیشع ،نبی اسرائیل است که �آنچه را شما حتّی در اتاق خواب
خود میگویید ،به پادشاه اسرائیل میگوید».
13او گفت« :بروید و ببینید که او کجاس���ت تا من بفرستم
او را دستگیر کنند».
به او گفتند که الیش���ع در دوتان است14 .پس او سواران و
ا ّرابهها و س���پاه بزرگی به �آنجا فرس���تاد� .آنها در شب �آمدند و
شهر را محاصره کردند.
15صبحگاه ،هنگامیکه خادم الیشع برخاست و بیرون رفت
و دید ،سپاهی با اسبان و ا ّرابهها شهر را محاصره کردهاند به
الیشع گفت« :ای سرورم ،چه باید کرد؟»
16الیش���ع پاس���خ داد« :نت���رس ،تعداد کس���انیکه با ما
هس���تند بیشتر از �آنهاست�17 ».آنگاه او دعا کرد و گفت:
«ای خداوندا ،چش���مان او را باز کن ت���ا ببیند ».خداوند
دع���ای او را پاس���خ داد و خدمتکار الیش���ع ن���گاه کرد و
دی���د کوهها پ���ر از اس���بها و ا ّر ابههای �آتش���ین در اطراف
الیش���ع هس���تند.
18هنگامیکه س���وریها حمله کردند ،الیشع دعا کرد« :ای
خداوند این مردان را کور کن ».خداوند پاسخ دعای او را داد
و �آنها را کور کرد19 .الیشع به ایشان گفت« :راه این نیست
و این شهری نیست که دنبال �آن میگردید ،مرا دنبال کنید و
ش���ما را نزد مردی که در جستجویش هستید خواهم برد ».او
ایشان را به سامره برد.
20پس از ورود به سامره الیشع بیدرنگ دعا کرد و گفت:
«خداوندا ،چشمان ایشان را باز کن تا ببینند ».خداوند ایشان
را بینا ساخت و دیدند که در سامره هستند.
21هنگامیکه پادشاه اسرائیل ایشان را دید از الیشع پرسید:
«ای پدر� ،آنها را بکشم؟ �آنها را بکشم؟»
22الیشع پاسخ داد« :تو �آنها را نخواهی کشت� .آیا کسانی
را که با شمشیر و کمان اسیر میکنی ،میکشی؟ به �آنها �آب
و نان بدهید تا بخورند و بنوشند و نزد سرور خود بازگردند».
23پس او جش���ن بزرگی برای ایشان برگزار کرد و هنگامیکه
خوردند و نوش���یدند ایشان را روانه ساخت و ایشان نزد سرور
خود بازگشتند .ارتش سوریه پس از �آن به خاک اسرائیل حمله
نکرد.
664

دوم پادشاهان  6و7 
محاصره سامره

24پس از مدّتی بنهدد ،پادش���اه سوریه ،تمام ارتش خود را
گرد �آورد و به سامره یورش برد و �آنجا را محاصره کرد25 .در
اثر محاصره قحطی در شهر به حدّی بود که کلّٔه الاغ ،هشتاد
تکٔه نقره و ظرف کوچکی از فضلٔه کبوتر ،به پنج تکٔه نقره به
فروش میرسید.
26هنگامیکه پادشاه اسرائیل روی دیوار شهر قدم میزد ،زنی
فریاد بر�آورد« :مرا کمک کنید ای سرور ،ای پادشاه».
27او پاسخ داد« :اگر خداوند تو را کمک نکند ،من چگونه
میتوانم تو را یاری کنم؟ از کدام خرمنگاه و چرخشت چیزی
به تو بدهم؟ 28مشکل تو چیست؟»
او پاسخ داد« :این زن به من گفت' :پسرت را بده تا امروز
او را بخوریم و فردا پس���ر مرا میخوریم29 '.پس ما پس���رم را
ُپختیم و خوردیم .روز بعد من به او گفتم پسرت را بده تا او
را بخوریم ،ولی او پسر خود را پنهان کرده است».
30چون پادشاه س���خن زن را شنید جامٔه خود را پاره کرد و
مردمی که نزدیک دیوار بودند ،دیدند که پادشاه در زیر لباس خود
پلاس به تن داشت31 .پادشاه گفت« :خداوند مرا بکشد ،اگر
تا پایان روز سر الیشع را از تنش جدا نکنم32 ».الیشع با بزرگان
در خانٔه خود نشسته بود که پادشاه قاصدی نزد او فرستاد.
ا ّما قبل از اینکه قاصد برسد الیشع به بزرگان گفت« :میبینید
که این قاتل کس���ی را فرس���تاده تا س���ر از تن من جدا کند؟
هنگامیکه قاصد �آمد در را ببندید و اجازه ندهید که داخل شود.
پادشاه خودش پشت سر او خواهد �آمد33 ».هنگامیکه هنوز
سخن میگفت ،پادشاه نزد او �آمد و گفت« :این بلا از طرف
خداوند است ،چرا باید بیشتر برای خداوند صبر کنم؟»
الیش���ع پاس���خ داد« :کلام خداوند را بشنو ،خداوند
چنین میگوی���د :فردا در همین زم���ان در دروازههای
سامره پنج کیلو از بهترین گندم یا ده کیلو جو را به قیمت یک
تکٔه نقره میتوان خرید».
2افس���ری که پادشاه بر دس���ت او تکیه میکرد به مرد خدا
گفت« :مگر خود خدا از �آس���مان دریچهای بگش���اید تا این
وقایع روی دهند».
الیش���ع گفت« :تو با چش���مان خود خواهی دید ،ا ّما از �آن
نخواهی خورد».

7
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3چهار مرد جذامی در خارج دروازٔه سامره بودند و به یکدیگر
گفتند« :چرا اینجا بنش���ینیم تا بمیری���م؟ 4چه اینجا بمانیم یا
داخل شهر بش���ویم ،در هر صورت از گرسنگی خواهیم مرد.
پس بیایید به اردوی سوریان برویم .اگر ما را زنده نگهدارند،
زنده خواهیم ماند و اگر ما را بکشند ،خواهیم مرد5 ».پس در
شامگاه برخاستند تا به اردوی سوریان بروند ،ا ّما هنگامیکه در
کنار اردوی سوریان رسیدند کسی در �آنجا نبود6 .زیرا خداوند
موجب شده بود تا ارتش سوریه صدای ا ّرابهها و اسبها و ارتش
بزرگی را بشنوند ،پس �آنها به یکدیگر گفتند« :پادشاه اسرائیل،
پادشاهان ِحتّیان و مصریان را به ضد ما اجیر کرده است تا با
ما بجنگند7 ».بنابراین شامگاهان از ترس جان خود ،همٔه �آنان
گریختند و چادرها و اسبها و الاغها و اردوی خود را همانطور
که بود ،رها کردند.
8هنگامیکه جذامیان کنار اردو رسیدند وارد چادری شدند
و خوردند و نوش���یدند و از �آنجا طلا و نقره و لباس برداشتند
و رفتند و �آنها را پنهان کردند و بازگش���تند و به چادر دیگری
داخل شدند و از �آن نیز بردند و پنهان کردند.
�9آنگاه ب���ه یکدیگر گفتند« :کاری که ما میکنیم درس���ت
نیس���ت .امروز روز خبر خوش است .اگر تا فردا صبر کنیم و
خاموش باشیم مجازات خواهیم شد .پس بیایید تا برویم و به
افسران پادشاه خبر دهیم10 ».پس �آنها رفتند و به دروازهبانهای
شهر گفتند« :ما به اردوی سوریان رفتیم و کسی در �آنجا دیده
نمیشد .اس���بها و الاغهای �آنها بس���ته بودند و چادرهایشان
دست نخورده بود».
�11آنگاه دروازهبانها خبر را جار زدند و کاخ پادشاه را باخبر
نمودند12 .پادشاه در شب برخاست و به افسران خود گفت:
«من به ش���ما میگویم که سوریها چه نقش���های دارند� ،آنها
میدانند که ما گرسنه هستیم .پس �آنها در دشت پنهان شدهاند
و به این فکر هستند که ما از ش���هر خارج شویم و �آنها ما را
اسیر کنند و وارد شهر شوند».
13یکی از افسران او گفت« :در هر صورت مردم شهر محکوم
به مرگ هس���تند ،مانند �آنانی که تا حالا مردهاند .اجازه بدهید
مردانی با پنج راس اس���بی که باقیماندهاند بفرستیم تا بدانیم که
چه رخ داده است14 ».ایشان مردانی برگزیدند و پادشاه �آنها را با
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دستورالعمل در دو ا ّرابه فرستاد تا ببینند که بر سر ارتش سوریه چه
�آمده است15 .مردان تا رود اردن رفتند و در جاده لباس و وسایلی را
که سوریها در هنگام فرار بجا گذاشته بودند ،دیدند .پس ایشان
بازگشتند و به پادشاه گزارش دادند16 .مردم سامره با عجله بیرون
�آمدند و به اردوی سوریها هجوم �آوردند و �آن را تاراج کردند و
همانطور که خداوند فرموده بود ،پنج کیلو از بهترین گندم یا ده
کیلو از بهترین جو را به قیمت یک تکٔه نقره فروختند.
17پادشاه �آن افسری را که بردست او تکیه میکرد ،بر دروازه
گماشت و او زیر پای مردم لگدمال شد و ُمرد ،همانطور که
الیشع زمانی که پادشاه به دیدن او رفته بود ،پیشگویی کرده
بود18 .الیشع به پادشاه گفته بود روز بعد پنج کیلو از بهترین
گندم یا ده کیلو از بهترین جو در سامره به قیمت یک تکٔه نقره
به فروش خواهد رفت19 .ا ّما �آن افسر به الیشع گفته بود« :مگر
خود خدا از �آسمان دریچهای بگشاید تا این وقایع روی دهند».
الیشع گفته بود« :تو �آن را با چشمان خود خواهی دید ،ا ّما از
�آن نخواهی خورد20 ».پس برای او چنین رخ داد و مردم او را
لگدکوب کردند و او در دروازٔه شهر ُمرد.

8

بازگشت زن شونمی

الیشع به زن شونمی که پسرش را زنده کرده بود ،گفته
بود« :برخیز و با خانوادهات به سرزمین دیگری برو ،زیرا
خداوند این سرزمین را برای مدّت هفت سال به خشکسالی
دچار خواهد کرد2 ».پس �آن زن برخاست و مطابق کلام مرد
خدا عمل کرد و با خانوادٔه خود به س���رزمین فلسطین رفت و
هفت سال در �آنجا ماند.
3در پایان هفت س���ال او به اسرائیل بازگشت و نزد پادشاه
رفت تا درخواست کند که زمین و خانهاش به او باز داده شود.
4در این هنگام پادشاه با جیحزی ،خدمتکار مرد خدا گفتوگو
میکرد و میگفت« :از کارهای بزرگی که الیشع انجام داده
بگو5 ».زمانی که جیحزی به پادش���اه میگفت چگونه الیشع
مرده را زنده کرده بود ،زنی که پس���رش زنده شده بود ،برای
دادخواهی نزد پادش���اه �آمد .جیحزی گفت« :ای پادشاه این
همان زنی است که الیشع پس���رش را زنده کرد6 ».در پاسخ
سؤال پادشاه او داستان جیحزی را ت�أیید کرد و پادشاه م�أموری
را برای او گماش���ت و به او گفت« :دارایی و همٔه محصول
هفت سال زمینش را به او بازگردانید».
667

دوم پادشاهان 8
الیشع و بنهدد پادشاه سوریه

7هنگامیکه الیشع به دمشق رفت ،بنهدد ،پادشاه سوریه بیمار
بود و به او خبر دادند که الیشع �آنجاست8 .پادشاه به حزائیل
گفت« :هدیهای با خود به نزد م���رد خدا ببر و از طریق او از
خداوند بپرس که �آیا من بهبود خواه���م یافت یا نه؟» 9حزائیل
چهل شتر از بهترین محصولات دمش���ق بار کرد و نزد الیشع
رفت .هنگامیکه حزائیل او را ملاقات کرد گفت« :بندهات
بنهدد ،پادشاه سوریه مرا فرستاده تا از شما بپرسم که �آیا بیماری
او بهبود خواهد یافت یا نه؟»
10الیشع پاس���خ داد« :خداوند بر من �آشکار کرده است که
او خواهد مرد ،ا ّما ب���رو و به او بگو که بهبود خواهد یافت».
�11آنگاه الیشع با نگاهی ترسناک به او خیره شد تا او شرمگین
شد و مرد خدا گریست12 .حزائیل پرسید« :ای سرورم ،چرا
گریه میکنی؟»
الیشع پاسخ داد« :زیرا میدانم چه کارهای هولناکی علیه مردم
اسرائیل انجام خواهی داد .تو قلعههای ایشان را به �آتش خواهی
کشید ،مردان جوان را با شمشیر خواهی کشت و کودکان را
تکهتکه خواهی کرد و شکم زنان �آبستن را خواهی درید».
13حزائیل گفت« :من کسی نیستم ،چگونه میتوانم چنان
قدرتی داشته باشم؟»
الیش���ع پاسخ داد« :خداوند به من نش���ان داد که تو پادشاه
سوریه خواهی شد».
14پس حزائیل به نزد س���رور خود برگش���ت ،بنهدد پرسید:
«الیشع به تو چه گفت؟»
او پاسخ داد« :الیشع گفت یقیناً بهبود خواهی یافت15 ».فردای
�آن روز لحاف را در �آب فرو برد و روی صورت بنهدد پهن کرد
تا ُمرد و حزائیل پادشاه سوریه شد.
یهورام ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )20-1:21

16در سال پنجم پادشاهی یورام ،پسر اخاب بر اسرائیل ،یهورام
پسر یهوشافاط پادشاه یهودا ش���د17 .یهورام در سن سی و دو
سالگی پادشاه شد و مدّت هشت سال در اورشلیم حکومت
کرد18 .دختر اخاب ،همسر او بود و یهورام در راه پادشاهان
اسرائیل گام برمیداشت ،مانند �آنچه خاندان اخاب بجا �آورده
بودند و �آنچه را از نظر خداوند پلید بود ،انجام میداد19 .ا ّما
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خداوند بهخاطر خدمتگزارش داوود ،یهودا را نابود نکرد ،زیرا
خداوند قول داده بود که نس���ل او تا به ابد حکومت خواهند
کرد.
20در زمان یهورام ،اَدوم علیه حکومت اسرائیل شورش کرد
و برای خود پادشاهی برگزید21 .پس یهورام با تمام ا ّرابههایش
به صعیر رفت ،در �آنجا ارتش اَدومیان ایشان را محاصره کرد.
ش���بانگاه او و فرماندهان ا ّرابههایش ،توانستند که محاصره را
بشکنند و بگریزند و سربازانش در خانههای خود پراکنده شدند.
22اَدوم از �آن به بعد استقلال خود را از یهودا حفظ کرده است.
در این زمان شهر لبنه نیز شورش کرد.
23بق ّیٔه وقایع دوران س���لطنت یهورام و کارهای او در کتاب
تاریخ پادشاهان یهودا ثبت شده است24 .یورام درگذشت و در
گورستان سلطنتی در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش
اخزیا به جای او پادشاه شد.
اخزیا ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )6-1:22

25در دوازدهمین سال پادشاهی یورام پسر اخاب ،اخزیا پسر
یهورام پادشاه یهودا شد26 .او در سن بیست و دو سالگی به
سلطنت رسید و مدّت یک سال در اورشلیم پادشاهی کرد .نام
مادرش َع َتلیا ،دختر ُعمری پادشاه اسرائیل بود27 .او نیز در راه
خاندان اخاب گام برداشت و کارهایی کرد که از نظر خداوند
پلید بود همانگونه که خاندان اخاب عمل کرده بودند ،زیرا
او داماد خاندان اخاب بود.
28اخزیای پادشاه به یورام پادشاه اسرائیل پیوست و برای جنگ
با حزائیل ،پادشاه س���وریه به راموت در جلعاد لشکر کشید و
یورام در نبرد زخمی شده بود29 .او به شهر یزرعیل بازگشت
تا زخمهایش بهبود یابند و اخزیا به عیادتش رفت.

9

مسح کردن ییهو ،به پادشاهی اسرائیل

در این هنگام الیشع نبی ،یکی از انبیای جوان را خواند
و به او گفت�« :آماده شو که به راموت جلعاد بروی ،این
کوزٔه روغن زیتون را با خود ببر2 .چون به �آنجا رس���یدی ییهو
پسر یهوش���افاط ،پسر نمشی را پیدا کن ،او را به اتاق خلوتی
دور از همراهانش ببر�3 .آنگاه کوزٔه روغن را روی سرش بریز و
به او بگو خداوند میفرماید' :تو را به پادشاهی اسرائیل مسح
میکنم '.سپس با سرعت هرچه تمام �آنجا را ترک کن».
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4پس نبی جوان به راموت جلعاد رفت5 .هنگامیکه به �آنجا
رسید افس���ران ارتش گرد هم نشس���ته بودند .او گفت« :ای
فرمانده ،من برای شما پیامی دارم».
ییهو گفت« :برای کدامیک از ما؟»
او پاسخ داد« :برای ش���ما ،ای فرمانده6 ».پس او برخاست
و به داخل خانه رفت و نبی جوان روغن را بر سرش ریخت و
گفت« :خداوند خدای اسرائیل چنین میگوید' :من تو را به
پادشاهی قوم خدا در اسرائیل مسح میکنم7 .تو باید خاندان
سرور خود ،اخاب را نابود کنی تا من انتقام خون انبیای خدمتگزار
خود و خون همٔه خدمتگزاران خدا را از ایزابل بگیرم8 .تمام
خانوادٔه اخاب هلاک میشوند و مرد ،زن ،برده و �آزادشان را
نابود میکنم9 .خاندان اخاب را به سرنوش���ت خانوادٔه یربعام
پسر نباط و خاندان بعشا پس���ر اخیا گرفتار میسازم10 .سگها
ایزابل را در زمین یزرعیل خواهند خورد و او دفن نخواهد شد»'.
�آنگاه نبی جوان در را باز کرد و گریخت.
11هنگامیکه ییهو نزد افسران همراه خود بازگشت از وی پرسیدند:
«�آیا همهچیز خوب است؟ �آن مرد دیوانه از تو چه میخواست؟»
ییهو پاسخ داد« :شما میدانید او چه میخواست».
12ایشان پاسخ دادند« :نه ،ما نمیدانیم .به ما بگو او چه گفت».
او به من گفت« :خداوند مرا به پادش���اهی اس���رائیل مسح
کرده است».
�13آنها با عجله ردای خود را در �آوردند و روی پلّهها پهن کردند
و شیپور نواختند و با فریاد گفتند« :ییهو پادشاه است».
کشته شدن یورام

14پس ییهو پسر یهوشافاط ،نؤه نمشی علیه یورام دسیسه چید.
یورام و همٔه مردم اسرائیل با حزائیل ،پادشاه سوریه در یزرعیل در حال
جنگ بودند15 .ا ّما یورام پادشاه به یزرعیل بازگشت تا زخمهایی که
سوریها در جنگ با حزائیل پادشاه سوریه به او زده بودند ،بهبود
یابد .پس ییهو به افسرانش گفت« :اگر با من هستید ،نگذارید
کسی از شهر خارج شود و به یزرعیل خبر برساند16 ».پس او بر
ارابٔه خود سوار شد و به سوی یزرعیل رفت .یورام هنوز بهبود نیافته
بود و اخزیا پادشاه یهودا ،به �آنجا برای دیدن یورام �آمده بود.
17دیدبانی ک���ه بر ُبرجی دیدهبانی در یزرعیل ایس���تاده بود،
ییهو و مردانش را دید که نزدیک میشوند .پس با صدای بلند
گفت« :من سوارانی را میبینم که می�آیند».
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یورام پاس���خ داد« :سواری را بفرس���ت تا بپرسد که دوست
هستند یا دشمن».
18سوار بیرون رفت و به ییهو گفت« :پادشاه میخواهد بداند
که �آیا شما مانند دوست �آمدهاید؟»
ییهو پاسخ داد« :به تو مربوط نیست ،به دنبال من بیا».
دیدهبان از روی ُبرج گزارش داد که قاصد به �آن گروه رسید
ولی بازنگشت19 .قاصد دیگری فرستاده شد و از ییهو همان
سؤال را پرسید .دوباره ییهو پاسخ داد« :به تو مربوط نیست،
دنبال من بیا».
20دیدهبان دوباره گزارش داد که «قاصد نزد �آنها رس���ید ا ّما
بازنمیگ���ردد» و اضافه کرد« :فرماندٔه گ���روه ا ّرابهاش را مانند
ییهو ،دیوانهوار میراند».
21یورام پادشاه دستور داد« :ارابٔه مرا �آماده کنید ».سپس او
و اخزیا پادش���اه یهودا هریک بر ا ّرابههای خود س���وار شدند و
به دیدار ییهو رفتند .ایشان در کشتزار ِ
نابوت یزرعیلی به ییهو
رس���یدند22 .هنگامیکه یورام او را دید ،پرسید« :ای ییهو �آیا
از در صلح �آمدهای؟»
او پاسخ داد« :تا هنگامیکه جادوگری و بتپرستی مادرت
ایزابل ادامه داشته باشد ،چگونه میتوان در صلح بود؟»
23یورام ب���ا فریاد به اخزیا گفت« :خیان���ت اخزیا!» و ارابٔه
خود را بازگرداند و گریخ���ت24 .ییهو کمان خود را با تمام
نیرو کشید و تیری پرتاب کرد که از پشت در میان کتفهای
یورام فرو رفت و قلب او را شکافت .یورام در ارابٔه خود افتاد
و جان سپرد25 .ییهو به دستیار خود بد َقر گفت« :او را بردار
و در کش���تزار نابوت یزرعیلی بینداز .بهیاد بیاور هنگامیکه ما
دوش به دوش در عقب اخاب پدر او سواره می�آمدیم خداوند
علیه او چنین گفت'26 :من دیروز ریخته شدن خون نابوت و
پسرانش را دیدم و قول میدهم تو را در اینجا در همین کشتزار
مجازات کنم '.پس اکنون جس���د او را ب���ردار و مطابق کلام
خداوند در �آن زمین بینداز».
کشته شدن اخزیا ،پادشاه یهودا

27هنگامیکه اخزیا ،پادشاه یهودا چنین دید ،به سوی شهر
بیتهگان گریخت .ییه���و او را دنبال کرد و فریاد زد« :او را
بکشید ».و ایشان او را در ا ّرابهاش بر بلندیهای جور در نزدیکی
شهر َی َبلعام زخمی کردند .او به شهر مجدو گریخت و در �آنجا
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جان سپرد28 .افرادش او را در ا ّرابهاش به اورشلیم بردند و او را
در گور خودش در شهر داوود با نیاکانش به خاک سپردند.
29اخزیا در یازدهمین سال سلطنت یورام ،پسر اخاب ،پادشاهی
خود را بر یهودا �آغاز کرد.
کشته شدن ملکه ایزابل

30هنگامی که ییهو به یزرعیل �آمد ،ایزابل باخبر شد و چشمها
و موی خ���ود را �آرایش کرد و از پنجره بیرون را نگاه میکرد.
31زمانی که ییهو از دروازه وارد میشد ،ایزابل گفت« :ای قاتل
سرورت ،ای زمری� ،آیا همهچیز خوب است؟»
32ییهو سر خود را به سوی پنجره بلند کرد و فریاد زد« :چه
کسی طرفدار من است؟ چه کسی؟» دو سه نفر از خواجگان
به او نگاه کردند33 .ییهو گفت« :او را پایین بیندازید ».پس
او را پایین انداختند و خونش به روی دیوار و اسبان پاشیده شد
و ییهو با اسبها و ا ّرابهاش بدن او را لگدکوب کردند�34 .آنگاه
او وارد شد و خورد و نوش���ید و گفت« :اکنون این زن لعنتی
را ببرید و او را به خاک بسپارید ،زیرا او دختر پادشاه است».
35ا ّما هنگامیکه بیرون رفتند تا او را دفن کنند ،فقط کاسٔه سر
و استخوانهای دست و پای او را یافتند36 .هنگامیکه بازگشتند
و خبر دادند ،ییهو گفت« :این کلام خداوند است که توسط
خدمتگزار خود ایلیای تش���بی پیش���گویی کرده بود که جسد
ایزابل را در زمین یزرعیل س���گها خواهند خورد 37و جسدش
مانند سرگین در کشتزارهای زمین یزرعیل پراکنده خواهد شد
تا کسی نتواند بگوید که این ایزابل است».

10

کشتار پسران اخاب

هفتاد پسر از خاندان اخاب در سامره بودند .پس
ِ
سرپرس���تان
ییهو نامههایی برای مقامات ،بزرگان و
ِ
سرپرستان
پسران خاندان اخاب در سامره فرستاد و گفت«2 :شما
بازماندگان پادشاه هستید و ا ّرابهها ،اسبها و اسلحه و شهرهای
ِ
دریافت این نامه3 ،باید
مستحکم در اختیار دارید پس به محض
شایستهترین پس ِر سرور خود را برگزینید تا جانشین پدرش شود
و برای خاندان سرور خود بجنگید».
4ا ّما ایشان ترسیدند و با خود گفتند« :دو پادشاه نتوانستند
در برابر او بایستند ،ما چگونه میتوانیم؟» �5آنگاه مسئول کاخ،
فرماندار شهر با بزرگان و سرپرستان ،پیامی برای ییهو فرستاده
و گفتند« :ما بندگان تو هس���تیم .ما هر �آنچه تو بگویی انجام
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خواهیم داد .ما کسی را پادشاه نخواهیم کرد ،هرچه که فکر
میکنی درست است ،انجام بده».
�6آنگاه ییهو دومین نامه را چنین نوش���ت« :اگر شما طرفدار
من و �آمادٔه پیروی از من هستید ،سر پسران سرورتان اخاب را
تا فردا همین ساعت ،با خود به یزرعیل نزد من بیاورید».
در �آن وقت هفتاد پسر پادشاه ،زیر نظر رهبران شهر پرورش
مییافتند7 .هنگامیکه نامه به �آنها رس���ید ،ایشان هفتاد پسر
پادشاه را کشتند و سرهایشان را در سبدها گذاشتند و نزد ییهو
به یزرعیل فرستادند.
8هنگامیکه قاصد به ییهو گفت�« :آنها سرهای پسران پادشاه
را �آوردهاند ».او گفت�« :آنه���ا را در دو توده تا صبح در کنار
دروازٔه شهر بگذارید9 ».بامدادان بیرون رفت و ایستاد و به همٔه
مردم گفت« :شما بیگناه هستید .این من بودم که علیه سرورم
توطئه کردم و او را کشتم ،ا ّما چه کسی همٔه ایشان را کشته
است؟ 10این ثابت میکند که هرچه خداوند در مورد بازماندگان
اخاب فرموده است به حقیقت خواهد پیوست .خداوند هرچه
را که توسط ایلیای نبی گفته بود ،انجام داد�11 ».آنگاه ییهو بق ّیٔه
خاندان اخاب و همٔه بزرگان ،دوستان و کاهنان او را کشت
تا دیگر کسی از �آنها باقی نماند.
کشته شدن خویشاوندان اخزیا

12ییهو سپس رهسپار سامره شد .در بین راه به جایی که محل
اجتماع چوپانها بود13 ،به خویش���اوندان اخزیا ،پادشاه یهودا
برخورد .از ایشان پرسید« :شما کیستید؟»
ایشان پاسخ دادند« :ما از خویش���اوندان اخزیا هستیم و به
دیدار شاهزادهها و ملکه ایزابل میرویم14 ».ییهو به مردان خود
دستور داد�« :آنها را زنده دستگیر کنید ».پس �آنها را که چهل
و دو نفر بودند ،دس���تگیر کردند و در کن���ار گودالی در �آنجا
کشتند و هیچکدام از ایشان زنده نماند.
کشته شدن بازماندگان اخاب

15هنگامیکه �آنجا را ترک کرد ،یهوناداب پسر رکاب را دید
که به استقبالش می�آمد .ییهو به او سلام کرد و گفت« :من و
تو هم فکر هستیم� ،آیا از من حمایت میکنی؟»
یهوناداب پاسخ داد« :بله ،حمایت خواهم کرد».
ییهو گفت« :اگر چنین اس���ت دست خود را به من بده» و
او دس���ت خود را دراز کرد و ییهو دس���ت او را گرفت و بالا
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کشید و بر ا ّرابه سوار کرد16 .ییهو گفت« :با من بیا و غیرتی
را که برای خداوند دارم ببین� ».آنها با یکدیگر به سوی سامره
راندند17 .هنگامیکه به �آنجا رسیدند ،ییهو مطابق کلامی که
خداوند ب���ه ایلیا گفته بود ،تمام بازمان���دگان اخاب را که در
سامره بودند ،کشت و از بین برد.
کشته شدن پرستندگان بت بعل

18ییهو تمام مردم سامره را گرد �آورد و به �آنها گفت« :اخاب،
بعل را اندکی خدمت کرد ولی ییهو او را خیلی بیشتر خدمت
خواهد نمود19 .پس اکنون همٔه انبیای بعل و تمام کسانیکه او
را پرستش میکنند و همٔه کاهنان او را گرد هم بیاورید .زیرا من
قربانی بزرگی برای بعل دارم ،هرکس که غایب باشد ،زنده نخواهد
ماند ».ا ّما ییهو حیلهگری میکرد تا به این وسیله پرستندگان بعل
را نابود کند�20 .آنگاه ییهو فرمان داد تا روزی را برای پرستش بعل
اعلام کنند و چنین کردند21 .ییهو به سراسر اسرائیل پیام فرستاد
و تمام کسانیکه بعل را پرستش میکردند� ،آمدند و کسی نبود
که نیامده باشد .ایشان وارد پرستشگاه بعل شدند و سرتاسر �آن
را پر کردند22 .او به کسیکه مسئول لباسها بود گفت« :لباسها
را برای پرستش بعل بیرون بیاور و به همٔه پرستندگان بعل بده».
او برای ایشان لباسها را بیرون �آورد�23 .آنگاه ییهو و یهوناداب پسر
رکاب داخل پرستشگاه بعل شدند و به پرستندگان بعل گفت:
«مطمئن شوید که فقط پرستندگان بعل حاضر باشند و کسی از
پرستندگان خداوند داخل نشده باش���د�24 ».آنگاه ایشان داخل
پرستشگاه شدند تا قربانی و هدایای سوختنی تقدیم کنند .ییهو
هشتاد نفر در خارج پرستشگاه گماشته بود و به ایشان دستور
داد« :همه را بکشید .اگر بگذارید کسی فرار کند ،شما به جای
او کشته خواهید شد».
25پس از تقدیم هدایای سوختنی ،بیدرنگ ییهو به محافظین
و افسران خود گفت« :داخل شوید و همه را بکشید ،اجازه
ندهید کس���ی فرار کند� ».آنگاه �آنها را از لبٔه تیغ گذراندند و
اجسادشان را بیرون انداختند و به قسمت اندرونی پرستشگاه
بعل رفتند 26و ستون بعل را بیرون �آوردند و سوزاندند27 .پس
ایشان س���تون و پرستش���گاه بعل را ویران کردند و �آنجا را به
�آبریزگاه تبدیل نمودند که تا به امروز باقی است.
28ییهو به اینگونه اسرائیل را از وجود بعل پاکسازی کرد29 .ا ّما
ییهو از گناهان یربعام پسر نباط که اسرائیل را به گناه کشید،
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بازنگشت؛ یعنی از پرستش گوسالههای طلایی که در بیتئیل
و دان بودند30 .خداوند به ییهو فرمود« :چون تو کارهایی را
که در نظر من نیکو هستند ،به خوبی انجام دادهای و �آنچه که
خواست من بود با خاندان اخاب نمودی ،فرزندان تو تا چهار
نسل بر تخت اسرائیل خواهند نشس���ت31 ».ا ّما ییهو با تمام
دلش از قوانین خداوند خدای اسرائیل پیروی نکرد و از گناهان
یربعام که اسرائیل را به گناه کشانده بود ،دوری ننمود.
مرگ ییهو

32در �آن زمان خداوند خواست تا از وسعت سرزمین اسرائیل
بکاهد .حزائیل ،پادشاه س���وریه بر تمام سرزمین اسرائیل پیروز
شد33 .از رود اردن به طرف شرق تمام سرزمین جلعاد ،جاد،
رئوبین و منسی از عروعیر که در نزدیکی وادی ارنون تا جلعاد
و باشان را تص ّرف کرد.
34بق ّیٔه کاره���ای ییهو و هرچه انج���ام داد و تمام قدرت او
در کتاب تاریخ پادشاهان اس���رائیل نوشته شده است35 .ییهو
درگذشت و به اجدادش پیوس���ت و او را در سامره به خاک
سپردند .پسرش ،یهو�آخاز جانشین او شد36 .ییهو مدّت بیست
و هشت سال در سامره بر اسرائیل پادشاهی کرد.

11

حکومت عتلیا بر یهودا

(دوم تواریخ )15:23-10:22

چون عتلیا مادر اخزیا از مرگ پسر خود باخبر گشت،
دستور کش���تار همٔه افراد خانوادٔه سلطنتی را صادر
���بع ،دختر یهورام پادشاه خواهر اخزیا ،یو�آش
کرد2 .ا ّما َی ُهوشَ َ
پس���ر اخزیا را برداشت و از میان پس���ران پادشاه که در انتظار
مرگ بودند دزدید و با پرس���تارش در خواب���گاه از عتلیا پنهان
کرد ،به این ترتیب یو�آش کشته نشد3 .یهوشع در مدّت شش
سالی که عتلیا بر سرزمین حکومت میکرد ،یو�آش را در معبد
بزرگ پنهان کرد.
4ا ّما در س���ال هفتم ،یهویاداع کاهن ،فرماندهان محافظین
س���لطنتی را به معبد بزرگ خداوند دعوت کرد .او با ایشان
پیمان بست و در معبد بزرگ س���وگند یاد کردند� .آنگاه پسر
پادشاه را به ایشان نش���ان داد5 .سپس به ایشان چنین دستور
داد« :هنگامیکه در روز سبت انجام وظیفه میکنید ،یک سوم
شما باید از کاخ حفاظت کند6 .یک سوم دیگر از دروازٔه سور
حفاظت کند و یک سوم دیگر در دروازٔه پشت سر محافظین،
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بایس���تند7 .دو گروه دیگر که روز سبت در م ّرخصی هستند،
در معبد بزرگ از پادشاه محافظت کنند8 .پادشاه را محافظت
کنید و مسلّح باشید .هرکجا میرود ،با او باشید .هرکس به
شما نزدیک شد او را بکشید».
9افسران از دستورات یهویاداع پیروی کردند و افراد خود را نزد
او �آوردند؛ �آنهایی که روز سبت کار میکردند و نیز کسان ی که
م ّرخصی داشتند10 .یهویاداع نیزهها و سپرهایی را که به داوود
پادشاه تعلّق داشتند و در معبد بزرگ نگهداری میشدند ،به
افسران داد 11و او مردان را با شمشیرهای کشیده در اطراف و
جلوی معبد بزرگ گماشت تا از پادشاه حفاظت کنند�12 .آنگاه
او پسر پادشاه را بیرون �آورد و تاج بر سرش نهاد و به او نسخهای
از قوانین پادشاهی داد و او را مسح نموده و پادشاه اعلام نمود.
مردم دست زدند و گفتند« :زنده باد پادشاه!»
13هنگامیکه عتلیا صدای محافظین و مردم را شنید ،نزد مردم
به معبد بزرگ رفت14 .هنگامیکه نگاه کرد ،دید که پادشاه
نزدیک ستون برحسب سنّت ایستاده و افسران و شیپورچیها
پادش���اه را احاطه کرده بودند و همٔه مردم س���رزمین شادمانی
میکنند و ش���یپور مینوازند .عتلیا جامٔه خود را درید و فریاد
زد« :خیانت ،خیانت!»
�15آنگاه یهویاداع کاهن به افسران فرمانده ارتش دستور داد:
«او را از میان صف سربازان بیرون بیاورید و هرکس به دنبال او
�آمد وی را ب ُکشید ».زیرا کاهن گفته بود« :او در معبد بزرگ
کشته نشود16 ».پس او را دستگیر کردند و از دری که اسبها
وارد کاخ پادشاه میشدند ،بردند و در �آنجا کشته شد.
اصالحات یهویاداع

(دوم تواریخ )21-16:23

17یهویاداع کاهن ،پادشاه و مردم با خداوند پیمان بستند که
قوم او باشند؛ او همچنین پیمانی بین پادشاه و مردم منعقد کرد.
�18آنگاه مردم به پرستشگاه بعل رفتند و �آن را ویران نمودند و
قربانگاهها و ُبتهایش را شکس���تند و متان کاهن بعل را به قتل
رسانیدند.
یهویاداع برای معبد بزرگ محافظین گماشت19 .سپس افسران،
محافظین پادش���اه و محافظین کاخ ،پادشاه را از معبد بزرگ
خداوند به کاخ همراهی کردند .یو�آش از راه دروازٔه محافظین
وارد کاخ شد و برتخت پادشاهی نشست20 .همٔه مردم کشور
676

دوم پادشاهان  11و12 

شاد بودند و ش���هر پس از اینکه عتلیا در کاخ سلطنتی کشته
شد� ،آرام بود.
21یو�آش در سن هفت سالگی پادشاه یهودا شد.

12

یوآش ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )16-1:24

در س���ال هفتم سلطنت ییهو ،یو�آش پادشاه شد و
مدّت چهل سال در اورش���لیم پادشاهی کرد .نام
مادرش ظبیه و از ساکنان بئرشبع بود2 .او در طول زندگی خود
کارهایی که خداوند را خشنود میکرد ،انجام داد زیرا یهویاداع
کاهن او را �آموزش میداد3 .با وجود این پرستشگاههای بالای
ت ّپهها نابود نشده بود و مردم در �آنجا قربانی میکردند و ُبخور
میسوزاندند.
4یو�آش کاهن���ان را خواند و دس���تور داد پولهایی را که برای
قربانی به معبد بزرگ هدیه میشود چه مق ّرری معمولی و چه
پولی را که داوطلبانه اهدا میشود ،پسانداز کنند5 .هر کاهن
مسئول پول کسانی بود که به �آنها خدمت میکرد و این پولها
برای تعمیرات لازم در معبد بزرگ مصرف میشد.
6ا ّما تا بیست و سومین سال سلطنت یو�آش پادشاه ،کاهنان
هنوز هیچ تعمیری در معبد بزرگ انجام نداده بودن���د7 .پس
یو�آش پادشاه ،یهویاداع کاهن و سایر کاهنان را فراخواند و به
ایشان گفت« :چرا شما معبد بزرگ را تعمیر نمیکنید؟ از این
به بعد ،ش���ما اجازه ندارید پولی را که دریافت میکنید ،نزد
خود نگه دارید ،باید �آن را ب���رای تعمیر معبد بزرگ بدهید».
8کاهنان پذیرفتند که دیگر از مردم پول نگیرند و معبد بزرگ
را نیز تعمیر نکنند.
�9آنگاه یهویادا ِع کاهن جعبهای را برداشت و سرپوش �آن را
سوراخ کرد و �آن را نزدیک قربانگاه در سمت راست در ورودی
معب���د بزرگ ق���رار داد .کاهنانی ک���ه از در ورودی محافظت
میکردند ،پولهای���ی را که به معبد بزرگ �آورده میش���د ،در
جعبه میریختند10 .هرگاه پول زیادی در جعبه جمع میشد،
منشی پادشاه و کاهن اعظم پولها را میشمردند و در کیسهها
میگذاش���تند و در �آنها را میبستند11 .بعد از شمارش پول �آن
را به دس���ت مسئول بازس���ازی معبد بزرگ میدادند و به این
طریق مزد ن ّجاران و بنّایان 12و معماران و سنگتراشان پرداخت
میشد و برای خرید الوار و سنگ ،برای تعمیرات و پرداخت
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هزینههای مورد نیاز دیگر ،از این پول پرداخت میشد13 .از این
پول برای پرداخت هزینههای ساخت جامهای نقرهای ،کاسهها
و شیپورها یا وس���ایل مورد نیاز چراغها و یا هیچ ظرف طلا یا
نقره استفاده نمیشد14 .تمامی �آن برای پرداخت مزد کارگران
و خرید مصالح مصرف میشد15 .مردانی که مسئول این کار
بودند ،واقعاً درس���تکار بودند .پس لازم نبود که برای هزینهها
حساب پس بدهند16 .پول قربانی جبران خطا و گناه به صندوق
انداخته نمیشد ،بلکه �آن پول به کاهنان تعلّق داشت.
یوآش به حزائیل باج میدهد

17در این زمان حزائیل ،پادشاه سوریه به شهر َجت حمله و
�آن را تسخیر کرد� .آنگاه تصمیم گرفت به اورشلیم حمله کند.
18یو�آش پادشاه یهودا ،تمام هدایایی را که پیشینیان او ،یهوشافاط،
یهورام و اخزیا به خداوند داده بودند ،به اضافٔه هدایای خود
و تمام طلای خزانههای معبد ب���زرگ و کاخ را برای حزائیل
پادشاه فرستاد و او ارتش خود را از اورشلیم دور کرد.
19هرکار دیگ���ری را که یو�آش انج���ام داد ،در کتاب تاریخ
پادشاهان یهودا ثبت شده است.
20خادمانش علیه او دسیسه کردند و او را در خانٔه میلو ،در
راه ِسلی کشتند21 .قاتلین او یوزاکار ،پسر ِشم َعت و یهوزاباد،
پسر ش���ومیر بودند .جنازٔه او را با اجدادش ،در شهر داوود به
خاک سپردند و پسرش ،امصیا جانشین او شد.

13

یهوآخاز ،پادشاه اسرائیل

در بیست و سومین سال سلطنت یو�آش پسر اخزیا
پادشاه یهودا ،یهو�آخاز پسر ییهو در سامره پادشاه
اسرائیل شد و هفده سال سلطنت کرد2 .او �آنچه را در نظر خداوند
زشت بود ،انجام داد و از گناهان یربعام پسر نباط که اسرائیل را به
گناه کشید ،دوری نکرد3 .خشم خداوند علیه اسرائیل برافروخته
شد؛ بنابراین اجازه داد که حزائیل ،پادشاه سوریه و بنهدد مرتباً به
�آنها حمله کنند�4 .آنگاه یهو�آخاز نزد خداوند دعا کرد و خداوند دید
که پادشاه سوریه چگونه با خشونت به اسرائیلیها ستم میکند،
پس دعای او را مستجاب کرد5 .خداوند رهبری برای اسرائیل
فرستاد تا �آنها را از دست س���وریها �آزاد کند ،پس اسرائیلیها
مانند گذشته در صلح زندگی کردند6 .ا ّما هنوز از گناهانی که
یربعام پادشاه اسرائیل را به �آن کشانده بود ،دست برنداشتند و به
انجام �آنها ادامه دادند و الهٔه اشره در سامره ماند.
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7از ارتش یهو�آخاز فقط پنجاه سوار ،ده ا ّرابه و ده هزار پیاده
باقی مانده بود ،زیرا پادشاه سوریه بق ّیه را نابود و ایشان را مانند
غبار ،پایمال کرده بود.
8بق ّیٔه کارهای یهو�آخاز و هرچه کرد و شجاعت او در کتاب تاریخ
پادشاهان اسرائیل نوشته شده است9 .یهو�آخاز درگذشت و او را
در سامره به خاک سپردند و پسرش ،یهو�آش جانشین او شد.
یهوآش ،پادشاه اسرائیل

10در سی و هفتمین سال سلطنت یو�آش پادشاه یهودا ،یهو�آش
پس���ر یهو�آخاز در س���امره پادشاه اسرائیل ش���د و مدّت شانزده
سال س���لطنت کرد11 .او هم با کارهای زشت خود ،خداوند
را ناراضی س���اخت و به همان راه گناه�آلودی که یربعام ،پسر
نباط مردم اس���رائیل را ُبرد ،گام نهاد و از �آن راه بازنگش���ت.
12بق ّیٔه کارهای یهو�آش و هرچه کرد و شجاعت او که چگونه
با امصیا ،پادشاه یهودا جنگ کرد ،در کتاب تاریخ پادشاهان
اس���رائیل نوشته ش���دهاند13 .یهو�آش درگذشت و در گورستان
سلطنتی در س���امره به خاک سپرده شد و پس���رش یربعام دوم
جانشین او شد.
مرگ الیشع

14هنگامیکه الیشع نبی به بیماری کشندهای مبتلا شد و در
بستر مرگ افتاد ،یهو�آش پادشاه اسرائیل به عیادت او رفت و
درحالیکه گریه میکرد گفت« :ای پدرم ،ای پدرم ،ای ا ّرابه
و ای سوار اسرائیل».
15الیشع به او گفت« :تیرها و کمانی بردار ».پس او تیرها و
کمان برداشت 16و به او گفت�« :آمادٔه تیراندازی باش ».پادشاه
چنین کرد و الیشع دستهای خود را روی دستهای پادشاه نهاد.
17سپس الیشع به پادشاه گفت« :پنجره را به سوی سوریه بازکن».
الیشع دستور تیراندازی داد .بیدرنگ پس از �آن که پادشاه پیکان
را پرتاب کرد ،نبی به او گفت« :تو پیکان خداوند هستی که
به وسیلٔه �آن بر سوریه پیروز خواهد شد .تو با سوریها در افیق
نبرد خواهی کرد تا �آنها شکست بخورند».
18الیش���ع گفت« :پیکانها را بردار و ب���ه زمین ضربه بزن».
پادشاه به زمین سه بار ضربه زد و ایستاد�19 .آنگاه مرد خدا از او
خشمگین شد و به او گفت« :تو باید پنج یا شش مرتبه به زمین
ضربه میزدی� .آنگاه میتوانستی پیروزی کامل بر سوریه داشته
باشی ،ا ّما حالا �آنها را فقط سه بار شکست خواهی داد».
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20الیشع درگذش���ت و او را به خاک سپردند .در �آن دوران
هر س���ال در فصل بهار ،ع ّدهای از مو�آبیان به اس���رائیل حمله
میکردند21 .یکبار زمانی که کسی را به خاک میسپردند،
گروهی از مهاجمین دیده ش���دند .مردم جسد مرده را در قبر
الیشع انداختند و گریختند .پس از اینکه جسد به استخوانهای
الیشع خورد� ،آن مرد زنده شد و روی پای خود ایستاد.
جنگ بین اسرائیل و سوریه

22در تمام طول سلطنت یهو�آخاز ،حزائیل پادشاه سوریه ،اسرائیل
را مورد ستم قرار میداد23 .ا ّما خداوند به �آنها مح ّبت نمود و
رحم کرد و به سوی ایشان بازگشت؛ زیرا بهخاطر پیمانی که
با ابراهیم ،اسحاق و یعقوب بسته بود ،ایشان را نابود نکرد و
تاکنون نیز �آنها را از حضور خود دور نکرده است.
24هنگامیکه حزائیل ،پادشاه سوریه درگذشت ،پسرش بنهدد
جانشین او ش���د25 .پس یهو�آش پسر یهو�آخاز شهرهایی را که
حزائیل از دست پدرش یهو�آخاز در جنگ گرفته بود ،از دست
بنهدد پسر حزائیل پس گرفت و سه بار وی را شکست داد.

14

امصیا ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )24-1:25

در سال دوم سلطنت یهو�آش پسر یهو�آخاز ،پادشاه اسرائیل،
امصیا پسر یو�آش پادشاه یهودا شد2 .او در سن بیست
و پنج سالگی به سلطنت رسید و مدّت بیست و نُه سال در اورشلیم
پادشاهی کرد .نام مادرش یهوعدان و از اهالی اورشلیم بود3 .او مانند
پدرش یو�آش �آنچه را که در نظر خداوند درست بود بجا �آورد ولی نه
مثل جد خود داوود4 .او پرستشگاههای بالای ت ّپهها را ویران نکرد و
مردم هنوز در �آنجا قربانی میکردند و ُبخور میسوزاندند.
5پس از اینکه قدرت را کاملا ً در دست گرفت ،خادمینی که
پدرش را کشته بودند ،به قتل رس���اند6 .ا ّما او فرزندان قاتلین
پدرش را نکشت و با �آنها مطابق کتاب قوانین موسی رفتار کرد
که خداوند میفرماید« :والدین نباید بهخاطر جنایت فرزندانشان
کشته ش���وند و فرزندان نباید بهخاطر جنایت والدینشان کشته
ش���وند ،هرکس باید بهخاط���ر جنایتی که خود مرتکب ش���ده
است ،کشته شود».
7امصیا ده هزار نفر س���رباز اَدومی را در د ّرٔه نمک کشت و
شهر س���الع را در نبرد گرفت و �آن را ُیقتئیل نام نهاد که تا به
امروز به همان نام خوانده میشود.
680

دوم پادشاهان 14

�8آنگاه امصیا قاصدانی نزد یهو�آش ،پادشاه اسرائیل فرستاد و
او را به جنگ دعوت کرد9 .ا ّما یهو�آش پادش���اه اسرائیل به او
چنین پاس���خ داد« :روزی بوتٔه خاری در کوههای لبنان برای
درخت سدر پیام فرستاد که دخترت را به پسر من به همسری
بده .حیوان وحشی لبنان که از �آنجا میگذشت خار را لگدمال
کرد10 .اکنون ای امصیا تو اَدومیها را شکست دادهای و مغرور
شدهای ،به شهرت خود راضی باش و در خانهات بمان .چرا
برای خودت و قومت مشکل ایجاد میکنی؟»
11ا ّما امصیا گوش نکرد ،پس یهو�آش ،پادشاه با سربازان خود
خارج شد و علیه او در بیت شمس در یهودا به نبرد پرداخت.
12یهودا از اسرائیل شکست خورد و همٔه سربازان به خانههای
خود گریختند13 .یهو�آش امصیا را دستگیر کرد و بعد با سپاه
خود به اورشلیم رفت .دیوار اورشلیم را از دروازٔه افرایم تا دروازٔه
زاویه که یکصد و هشتاد متر طول داشت ویران کرد14 .تمام
نقره ،طلا و ظروفی را که در معبد بزرگ و خزانٔه کاخ شاهی
بود ،گرفت و با گروگانها به سامره بازگشت.
15بق ّیٔه کارهای یهو�آش ،شجاعت او و چگونه با امصیا ،پادشاه
یهودا جنگید ،در کتاب تاریخ پادش���اهان اسرائیل نوشته شده
است16 .یهو�آش درگذشت و در سامره با پادشاهان اسرائیل به
خاک سپرده شد .سپس پسر او یربعام جانشین او شد.
وفات امصیا پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )28-25:25

17امصیا پادشاه ،پانزده سال پس از مرگ یهو�آش پسر یهو�آخاز
زندگی کرد18 .بق ّیٔه وقایع دوران س���لطنت امصیا ،در کتاب
تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شدهاند.
19در اورش���لیم علی���ه او توطئه کردند و او به ش���هر لاکیش
گریخ���ت .ا ّما دش���منانش او را دنبال کردن���د و در �آنجا او را
کشتند20 .جسد او بر روی اسبی به اورشلیم حمل شد و در
�آنجا در گور سلطنتی در شهر داوود به خاک سپرده شد21 .مردم
یهودا پسر شانزده س���الٔه اوَ ،ع َزریا را به جای پدرش به تخت
نشاندند22 .عزریا پس از وفات پدر خود ،اِی َلت را دوباره �آباد
کرد و به یهودا بازگرداند.
یربعام دوم ،پادشاه اسرائیل

23در سال پانزدهم سلطنت امصیا پادشاه یهودا ،یربعام پسر
یهو�آش در سامره پادشاه اسرائیل شد و مدّت چهل و یک سال
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سلطنت کرد24 .او �آنچه را که در نظر خداوند پلید بود ،انجام
داد و از همٔه گناهان یربعام ،پسر نباط که مردم اسرائیل را به
گناه کشاند ،دوری نجست25 .او تمام سرزمینهایی را که به
اسرائیل تعلّق داش���ت ،دوباره تسخیر کرد ،از گذرگاه َحمات
در شمال تا دریای مرده در جنوب .این بود �آنچه که خداوند
خدای اسرائیل به وسیلٔه خدمتگزار خود یونس نبی ،پسر اَ ِمتای،
اهل جت حافر ،وعده داده بود.
26خداوند مصیبت عظیمی در میان بنیاسرائیل دید و کسی
نبود که به ایشان کمک کند27 .ا ّما نابودی کامل و همیشگی
اسرائیل ،هدف خداوند نبود ،پس او به وسیلٔه یربعام دوم ایشان
را نجات داد.
28همٔه کارهای یربعام دوم ،نبردهای شجاعانه او و چگونگی
بازگرداندن دمشق و حمات به اسرائیل در کتاب تاریخ پادشاهان
اسرائیل ثبت شده اس���ت29 .یربعام درگذشت و در گورستان
سلطنتی به خاک سپرده شد و پسرش َزکریا به جای او به تخت
پادشاهی نشست.

15

عزریا ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )23-1:26

در سال بیست و هفتم سلطنت یربعام دوم ،پادشاه
اسرائیل ،عزریا پسر امصیا پادشاه یهودا شد2 .او
شانزده ساله بود که به سلطنت رسید و مدّت پنجاه و دو سال
در اورشلیم پادشاهی کرد .نام مادر او یکلیا و اهل اورشلیم بود.
3او �آنچه را که در نظر خداوند نیک بود ،مانند پدرش امصیا
انجام میداد4 .ا ّما پرستشگاههای بالای ت ّپهها ویران نشدند و
مردم به قربانی کردن و س���وزاندن ُبخور در �آنجا ادامه دادند.
5خداوند پادشاه را تا پایان عمرش به جذام مبتلا کرد و او در
خانهای جدا زندگی میکرد .یوتام پسر پادشاه سرپرستی کاخ
را به عهده داشت و بر کشور حکومت میکرد.
6بق ّیٔه رویدادها و کارهای عزریا در کتاب تاریخ پادش���اهان
یهودا نوشته شده اس���ت7 .عزریا درگذش���ت و در گورستان
سلطنتی در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش ،یوتام به
جایش پادشاه شد.
سلطنت زکریا بر اسرائیل

8در سال سی و هشتم سلطنت عزریا پادشاه یهودا ،زکریا پسر
یربعام در سامره پادشاه اسرائیل شد و مدّت شش ماه سلطنت
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کرد9 .او �آنچه را که در نظر خداوند پلید بود ،مانند اجدادش
انجام داد .او از گناهان یربعام پسر نباط که اسرائیل را به گناه
نجست10 .شلوم پسر یابیش برضد زکریا توطئه
کشاند ،دوری ُ
کرد و او را در حضور مردم در ایبلیئم کشت و به جای او به
تخت پادشاهی نشست.
11همٔه کارهای زکریا در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته
شده است.
12این وعدٔه خداوند به ییهو که فرمود« :پس���ران تو تا نسل
چهارم بر تخت پادشاهی اسرائیل خواهند نشست ».به انجام
رسید.
شلوم ،پادشاه اسرائیل

13در سال سی و نهم سلطنت ُعزیا ،پادشاه یهودا ،شلوم ،پسر
یابیش پادشاه شد و مدّت یک ماه در سامره سلطنت کرد.
14بعد مناخیم ،پسر جادی از تِرصه به سامره �آمد و شلوم را
در �آنجا کشت و خودش به جای او پادشاه اسرائیل شد15 .بق ّیٔه
کارهای ش���لوم و توطئه او در کتاب تاریخ پادش���اهان اسرائیل
فصح و حومٔه
نوشته شده است16 .مناخیم در راه ترصه ،شهر تِ َ
�آن را با خاک یکس���ان کرد و تمام ساکنان �آن را کشت زیرا
ایشان به او تسلیم نشده بودند .او حتّی شکم همٔه زنان حامله
را پاره کرد.
مناخیم ،پادشاه اسرائیل

17در سال سی و نهم سلطنت عزریا پادشاه یهودا ،مناخیم
پس���ر جادی ،بر تخت سلطنت اس���رائیل نشست و مدّت ده
سال در سامره حکومت کرد18 .او �آنچه را که در نظر خداوند
پلید بود ،انجام داد و در تمام طول زندگیش از گناهانی که
یربعام پسر نباط ،اسرائیل را به گناه کشاند ،دوری نجست.
19تغلت فلاس���ر ،امپراتور �آش���ور ،اس���رائیل را اش���غال کرد و
مناخیم سی و چهار تُن نقره به او داد تا پشتیبانی او را برای
اس���تحکام قدرت خود در کش���ور جلب کند20 .مناخیم این
پول را بزور از ثروتمندان اسرائیل گرفت و هر کدام پنجاه تکه
نقره پرداختند� .آنگاه تغلت فلاس���ر ،امپراتور �آش���ور به کشور
خود بازگش���ت.
21بق ّیٔه وقایع دوران سلطنت مناخیم و فعال ّیتهای او در کتاب
تاریخ پادشاهان اسرائیل ثبت شده است22 .مناخیم درگذشت
و پسرشَ ،فقَحیا جانشین او شد.
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سلطنت َف َقحیا بر اسرائیل

23در سال پنجاهم سلطنت عزریا پادشاه یهوداَ ،فقَحیا پسر
مناخیم در سامره بر تخت سلطنت اسرائیل نشست و مدّت دو
سال پادشاهی کرد24 .او کارهایی کرد که در نظر خداوند زشت
بودند .او از کارهای بد یربعام ،پسر نباط که مردم اسرائیل به
راه خطا برد دست نکشید25 .یکی از م�أموران او به نام ِفقَح،
پسر َر َملیا برضد او شورش کرد و با همراهی پنجاه نفر از مردم
جلعاد ،او را با دو نفر دیگر به نامهای ارحوب و اریه در کاخ
شاهی در سامره به قتل رساند و به جای او پادشاه شد.
26ش���رح بق ّیٔه رویدادهای پادش���اهی َفقَحیا در کتاب تاریخ
پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.
سلطنت ِف َقح بر اسرائیل

27در س���ال پنجاه و دوم سلطنت عزریا پادشاه یهوداِ ،فقَح،
پسر رملیا در سامره پادشاه شد و مدّت بیست سال بر اسرائیل
سلطنت کرد28 .او هر �آنچه را در نظر خداوند پلید بود ،انجام
داد و از گناهان یربعام پسر نباط ،که اسرائیل را به گناه کشید،
دوری نجست.
29در دوران س���لطنت ِفقَح ،تِغ َلت فلاس���ر امپراتور �آشور ،به
اسرائیل حمله کرد و شهرهای عیون� ،آبل ،بیت معکه ،یانوح،
قادش ،حاصور ،جلعاد ،جلیل و تمام سرزمین نفتالی را تص ّرف
کرد و مردم �آنجا را اسیر کرده ،به �آشور برد.
30در سال بیستم سلطنت یوتام پسر عزریا ،هوشع پسر ایله
دست به ش���ورش زد و در حملهای ِفقَح را به قتل رساند و به
عوض او پادشاه شد31 .بق ّیٔه وقایع سلطنت فقح و کارهای او
در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شده است.
یوتام ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )9-1:27

32در سال دوم پادشاهی ِفقَح ،یوتام پسر ُعزیا پادشاه یهودا
شد33 .او در بیست و پنج سالگی به پادشاهی رسید و مدّت
ش���انزده سال در اورشلیم س���لطنت کرد .نام مادرش َی ُروشا،
دخت���ر صادوق بود34 .او �آنچ���ه را که از نظر خداوند نیک
ب���ود ،مانند پدرش ُعزیا بجا می�آورد35 .ا ّما پرستش���گاههای
بالای ت ّپهها ویران نشدند و مردم به قربانی کردن و سوزاندن
ُبخ���ور در �آنجا ادامه دادند .او دروازٔه فوقانی معبد بزرگ را
س���اخت.
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36بق ّیٔه رویدادها و کارهای یوتام ،در کتاب پادشاهان یهودا
نوشته شده است37 .در زمانی که او پادشاه بود ،خداوند ابتدا
َر ِصین ،پادشاه سوریه و ِفقَح ،پادشاه اسرائیل را فرستاد تا به یهودا
حمله کنند38 .یوتام درگذشت و او را در �آرامگاه سلطنتی در
شهر داوود به خاک سپردند و پسرش �آحاز جانشین او شد.

16

سلطنت آحاز بر یهودا

(دوم تواریخ )27-1:28

در سال هفدهم سلطنت ِفقَح پسر رملیا� ،آحاز پسر
یوتام بر تخت سلطنت یهودا نشست2 .او بیست
ساله بود که پادشاه شد و مدّت شانزده سال در اورشلیم سلطنت
کرد .او برخلاف جدش ،داوود پادشاه هر �آنچه را که در نظر
خداوند نیک بود ،انجام نداد3 ،و در راه پادشاهان اسرائیل گام
برداشت .او پسر خود را به عنوان قربانی در برابر بت سوزاند و
از رسوم نفرتانگیز اقوام ی که خداوند از پیش قوم اسرائیل بیرون
رانده بود ،تقلید نمود4 .او در پرستشگاههای بالای ت ّپهها ،و
در زیر هر درخت سبزی قربانی کرد و ُبخور سوزاند.
5رصین ،پادشاه س���وریه و ِفقَح ،پادشاه اسرائیل به اورشلیم
حمله و �آن را محاصره کردند ،ا ّما نتوانستند �آحاز را شکست
دهند6 .در �آن زمان رصین ،پادش���اه سوریه شهر ایلت را پس
گرف���ت و یهودیان را بیرون کرد و اَدومی���ان در �آنجا جایگزین
ش���دند و تا به امروز در �آن ساکن هس���تند�7 .آحاز ،قاصدانی
فلاسر ،امپراتور �آشور با این پیام فرستاد« :من بنده و
نزد تِغ َلت َ
مانند پسر تو هستم .برای نجات من از دست پادشاه سوریه و
اسرائیل به اینجا بیا ،چون �آنها به من حمله کردهاند�8 ».آحاز
همچنین نقره و طلایی را که در معبد بزرگ و در خزانٔه کاخ
پادشاه بود ،برای امپراتور �آش���ور هدیه فرستاد9 .تغلت فلاسر،
امپراتور �آشور خواهش او را پذیرفت و به دمشق حمله کرد� .آن
را تص ّرف نمود و مردم �آنجا را اسیر کرد و به قیر برد و رصین
را کشت.
10وقتی �آحاز به ملاقات تغلت فلاسر ،امپراتور �آشور به دمشق
رفت و قربانگاه �آنجا را دید نقشٔه ساختمان �آن را با تمام جزئیاتش
برای اوریای کاهن فرستاد11 .اوریای کاهن ،قبل از بازگشت
پادشاه از دمشق ،قربانگاهی مطابق �آنچه �آحاز پادشاه از دمشق
فرستاده بود ،س���اخت12 .وقتی پادشاه بازگشت و قربانگاه را
دید ،رفت 13و قربانی س���وختنی و هدایای �آردی تقدیم کرد.
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شراب و خون قربانی صلح را بر �آن ریخت14 .قربانگاه برنزی را
که وقف خداوند شده بود و در جلوی معبد بزرگ قرار داشت
برداشت و در سمت شمال قربانگاه نو گذاشت15 .بعد پادشاه
به اوریا امر کرد و گفت« :بر این قربانگاه بزرگ ،قربانی سوختنی
صبح ،هدایای �آردی شامگاهی ،قربانی سوختنی و �آردی پادشاه
و قربانی مردم را باید تقدیم کنی و خون همٔه قربانیها را بر �آن
بریزی ،ا ّما قربانگاه برنزی باید تنها برای استفادٔه شخصی من،
به منظور هدایت خواستن از خداوند باشد16 ».اوریای کاهن
همٔه کارها را مطابق فرمان �آحاز پادشاه انجام داد.
17سپس �آحاز پادشاه پایههای چهارچوب �آن را برید و تشتها
را از بالای �آن برداشت و همچنین حوض برنزی که بر دوازده
گاو برنزی قرار داشت را پایین �آورد و بر پایه سنگی گذاشت.
18او س���ایهبانی را که برای سبت در معبد بزرگ ساخته بود،
برداشت و راه ورودی پادشاه از خارج به معبد بزرگ را بهخاطر
امپراتور �آشور بست.
19بق ّیٔه وقایع دوران سلطنت �آحاز و کارهای او در کتاب تاریخ
پادشاهان یهودا ثبت شده است�20 .آحاز درگذشت و با اجداد خود
در شهر داوود به خاک سپرده شد و پسرش حزقیا جانشین او شد.

17

هوشع ،پادشاه اسرائیل

در سال دوازدهم سلطنت �آحاز پادشاه یهودا ،هوشع
پسر ایلا در سامره بر تخت سلطنت اسرائیل نشست
و مدّت نُه سال پادشاهی کرد2 .او �آنچه را در نظر خداوند پلید
بود ،انجام داد .ا ّما نه مانند پادش���اهان اسرائیل که قبل از او
بودند3 .شلمناسر ،امپراتور �آشور به جنگ او �آمد .هوشع به او
تسلیم شد و هر سال به او باج میداد4 .ا ّما یک سال هوشع
قاصدانی نزد «سوا» فرعون فرس���تاد و از او کمک خواست و
خراج سالانه به �آش���ور نپرداخت .هنگامیکه شلمناسر از این
�آگاه شد ،هوشع را دستگیر کرد و به زندان انداخت.
سقوط سامره

�5آنگاه شلمناس���ر زمین اسرائیل را اش���غال نموده اسرائیل و
سامره را محاصره کرد ،در سال سوم محاصره 6که نهمین سال
سلطنت یوشع بود ،امپراتور �آشور سامره را تص ّرف و اسرائیلیها
را اس���یر کرد و به �آشور برد .گروهی از �آنان را در شهر َح َلح،
بعضی را در نزدیکی رودخانه خابور در ناحیه جوزان و بعضی
را در شهرهای مادها ،جایگزین کرد.
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7سقوط س���امره نتیجٔه گناه مردم اسرائیل بود که در مقابل
خداوند خدای خود مرتکب ش���دند .خدایی ک���ه �آنها را از
دس���ت فرعون نجات داد ،ا ّما �آنها خدایان بیگانه را پرستش
کردند8 .از سنّتهای مردمی که خداوند از پیش روی قوم خود
بیرون رانده بود و رس���ومی که پادشاهان اسرائیل �آنها را �آشنا
کرده بودند ،پیروی نمودند9 .مردم اسرائیل در خفا کارهایی
را ک���ه از نظر خدا ،خداوندش���ان نیکو نب���ود ،انجام دادند.
�آنها در کوچکترین دهکدهها تا ش���هرهای ب���زرگ در بالای
ت ّپهها برای خود پرستش���گاهها س���اختند10 .در بالای ت ّپهها و
زیر هر درخت س���بزی برای خود الهٔه اشره ساختند11 .مانند
اقوامی که خداوند از سر راه ایشان برداشته بود ،برفراز ت ّپهها
قربانی کردند .ایشان کارهای پلید کردند و خشم خداوند را
برافروختند12 .خداوند به ایشان فرموده بود که بت نپرستید،
ا ّما ایش���ان چنین کردند.
13با این وجود ،خداوند بهوس���یلٔه همٔه پیش���گویان و تمام
رائیها به مردم اس���رائیل و یهودا اخطار کرد و فرمود« :مطابق
دستوراتی که به اجداد شما و خدمتگزاران خود انبیا برای شما
فرستادم ،از راههای پلید خود بازگردید و از فرامین و قوانین من
پیروی کنید�14 ».آنها گوش فرا ندادند و سرسخت بودند و مانند
اجدادشان به خداوند خدای خود ایمان نداشتند15 .ایشان از
فرامین و پیمانی که خدا با اجدادشان بسته بود و اخطارهایی
که به ایش���ان داده بود ،بیزار شدند .ایشان از ُبتهای بیارزش
پیروی کردند و ارزش خود را از دست دادند ،به دنبال ملّتهای
همسایهای که خداوند فرمان داده بود ،مانند ایشان عمل نکنید،
رفتند16 .ایشان از همٔه فرامین خداوند سرپیچی کردند و برای
خود دو گوسالٔه فلزی و الهٔه اشره ساختند و �آنچه را در �آسمان
بود ،پرس���تش کردند و بت بعل را خدمت نمودند17 .ایشان
دختران و پسران خود را در �آتش سوزاندند و برای ُبتها قربانی
کردند و به جادوگری و فالگیری روی �آوردند و خود را در نظر
خداوند به پلیدی فروختند و خشم او را برانگیختند18 .خداوند
بسیار خشمگین بود و ایشان را از حضور خود دور کرد و فقط
قوم یهودا باقی ماند.
19مردم یه���ودا ه���م از احکام خداوند خ���دای خود اطاعت
نکردند و از رسوم و شیوههایی که مردم اسرائیل در پیش گرفته
بودند ،تقلید کردند20 .خداوند فرزندان اسرائیل را طرد کرد.
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ایش���ان را مجازات نمود و به دست تاراجگران سپرد و ایشان
را از حضور خود بیرون انداخت.
21بعد از �آن که خداوند ،اس���رائیل را از خانوادٔه داوود جدا
کرد� ،آنها یربعام پسر نباط را به پادشاهی خود انتخاب کردند.
یربعام مردم اسرائیل را از پیروی خداوند بازداشت و سبب شد
که �آنها مرتکب گناه بزرگی شوند22 .مردم اسرائیل از گناهان
یربعام پیروی کردند و از گناه کردن دست نکشیدند23 ،تا اینکه
خداوند ،همانطور که به وسیلٔه تمام انبیا پیشگویی فرموده بود،
مردم اسرائیل را از حضور خود راند .در نتیجه� ،آنها در سرزمین
�آشور تا به امروز در حال تبعید به سر میبرند.
سکونت آشوریان در سامره

24امپراتور �آشور مردم را از بابل ،کوت ،عوا ،حمات و َسفروایِم
�آورد و �آنها را به جای مردم اسرائیل در شهرهای سامره جای داد.
به این ترتیب �آشوریان سامره را تص ّرف نموده در شهرهای �آن
سکونت اختیار کردند25 .چون این مردم در اوایل اقامت خود
در �آنجا خداوند را پرس���تش نکردند ،در نتیجه خداوند شیرها
را به میان �آنها فرستاد و تعدادی از ایشان را کشت26 .پس به
امپراتور �آشور خبر دادند و گفتند« :مردمی را که �آوردی و در
شهرهای س���امره جای دادی از قوانین خدای �آن سرزمین خبر
ندارند ،بنابراین او شیرها را فرستاد و �آنها مردم را میکشتند،
زیرا از شریعت خدای �آن سرزمین بیخبر هستند27 ».امپراتور
�آشور امر کرد« :یکی از کاهنانی را که اسیر گرفتهاید به �آنجا
بفرستید تا به �آنها شریعت خدای �آن سر زمین را تعلیم بدهد».
28پس یکی از کاهنان را که از س���امره اس���یر کرده بودند به
بیتئیل فرس���تادند و او در �آنجا سکونت اختیار کرد و به �آنها
�آموخت که به چه ترتیب خداوند را بپرستند.
29ا ّما مردمی که در سامرده ساکن شدند ،برای خود خدایانی
ساختند و در پرستش���گاههای بالای ت ّپهها که مردم سامره بنا
کرده بودند ،قرار دادند30 .مردم بابل بت ُس���ك ّوتبِ ُنوت را،
مردم کوت بت نِرگال را ،مردم حمات بت اَشیما را و 31عویان
بحز و تِرتاک را ساختند .مردم سفروایم فرزندان خود را
ُبتهای نِ َ
برای اَ ِدر َم َلک و َع َن َم َلک خدایان خود ،در �آتش قربانی کردند.
�32آنها همچنان خداوند را عبادت میکردند و از بین خود ،از هر
گروه ،مردم کاهنانی را در پرستشگاههای بالای ت ّپهها گماشتند
که برای ایشان در همان پرستشگاهها قربانی تقدیم کنند33 .به
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این ترتیب هم خداوند و هم خدایان خود را میپرستیدند ،مطابق
رسوم سرزمینی که از �آنجا �آمده بودند.
34تا امروز �آنها از رسوم قبلی خود پیروی میکنند .ایشان خدا
را پرستش نکردند و از فرامین و قوانین خداوند ،که به فرزندان
یعقوب  -که وی را اسرائیل نامید -پیروی نکردند35 .خداوند
با ایشان پیمان بست و به ایشان فرمان داد« :خدایان دیگر را
ستایش نکنید ،به �آنها سجده یا خدمت یا برای �آنها قربانی نکنید،
36بلکه باید از من ،یعنی خداوند پیروی کنید ،کسیکه شما
را با اقتدار و توانایی از مصر بیرون �آورد .شما باید مرا سجده
کنید و برای من قربانی بگذرانید37 .شما باید همواره از قوانین
و فرمانهایی که من برای شما نوشتم ،پیروی کنید .شما نباید از
خدایان دیگر پیروی کنید38 ،و شما نباید پیمانی را که من با
شما بستم فراموش کنید39 .شما باید از من ،خداوند خدایتان
اطاعت کنید تا شما را از دست دشمنانتان نجات دهم40 ».ا ّما
�آن قوم گوش ندادند و طبق �آیین گذشتٔه خود رفتار کردند.
41پس �آن مردم خداوند را ستایش کردند ،ا ّما ُبتهای خود را
نیز پرستیدند و تا امروز بازماندگان ایشان چنین میکنند.

18

حزقیا ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ 2-1:29؛ )1:31

در سال سوم سلطنت هوشع پسر ایله ،پادشاه اسرائیل
حزقیا ،پسر �آحاز پادشاه یهودا شد2 .او بیست و
پنج ساله بود که به س���لطنت رسید و مدّت بیست و نُه سال
در اورشلیم پادشاهی کرد .نام مادرش اَبیه و دختر زکریا بود.
3او مانند جدش داوود� ،آنچه را در نظر خداوند نیک بود ،بجا
می�آورد4 .او پرستشگاههای بالای ت ّپهها را ویران کرد ،ستونهای
سنگی را شکست ،الهٔه اشره را قطع کرد و مار برنزی را که
موسی ساخته بود و نِ ُحشتان نامیده میشد ،تکهتکه کرد ،زیرا
قوم اسرائیل برای �آن ُبخور میسوزاندند5 .هیچیک از پادشاهان
قبل یا بعد از حزقیا مانند او نبودند ،زیرا او به خداوند خدای
اس���رائیل اطمینان کرده بود6 .او به خداوند ایمان داشت و از
پیروی او دوری نجست و فرامینی را که خداوند به موسی داده
بود ،بجا می�آورد7 .از این رو خداوند با او بود ،هرکجا رفت
کامیاب شد .او علیه امپراتور �آشور قیام کرد و از او فرمانبرداری
نکرد8 .او فلسطینیان را تا غزه و اطرافش ،از ُبرجهای دیدبانی
تا شهرهای دیواردار شکست داد.
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9در سال چهارم حزقیا و سال هفتم پادشاهی هوشع پسر ایله
پادشاه اسرائیل ،شلمناس���ر امپراتور �آشور ،به سامره حمله کرد
و �آن را محاصره نمود 10و در پایان س���ال س���وم �آن را تص ّرف
کرد .در سال ششم س���لطنت حزقیا و در سال نهم پادشاهی
هوشع ،تمام سرزمین سامره را تس���خیر کرد11 .امپراتور �آشور،
مردم اسرائیل را اسیر کرده به �آش���ور برد .بعضی از �آنها را در
ش���هر َح َلح ،بعضی را در کنار رود خابور ،در ناحیه جوزان و
بعضی را در شهرهای مادها جای داد.
12زیرا ایش���ان از صدای خداوند خدای خود پیروی نکردند
و پیمان او را شکس���تند و ایش���ان به فرامین موسی خدمتگزار
خداوند گوش ندادند و از �آن پیروی نکردند.
حملۀ سنحاریب به یهودا

(دوم تواریخ 19-1:32؛ اشعیا )22-1:36

13در س���ال چهاردهم س���لطنت حزقیا بود که س���نحاریب،
امپراتور �آش���ور به یهودا حمله کرده ،شهرهای مستحکم �آن را
تسخیر نمود14 .حزقیا پیامی به این شرح به سنحاریب که در
لاکیش بود فرس���تاد« :من اشتباه کردم ،لش���کرت را از اینجا
بیرون ک���ن ،هرچه که بخواهی انجام میده���م ».پس امپراتور
�آشور از او درخواست کرد که برایش بیست خروار نقره و دو
خروار طلا بفرستد15 .حزقیا تمام نقرهای را که در خزانههای
معبد بزرگ و کاخ شاهی بود ،برای او فرستاد16 .او همچنین
طلاهایی را که خودش با �آنها دروازهها و ستونهای معبد بزرگ
را پوش���انده بود جدا کرد و به س���نحاریب امپراتور �آشور داد.
17امپراتور �آشور ،فرماندٔه ک ّل قوا ،افسر ارشد و فرماندٔه نظامی
خود را با لش���کری بزرگ از لاکیش ب���رای نبرد علیه حزقیای
پادشاه به اورشلیم فرستاد .هنگامی که �آنها به اورشلیم رسیدند،
جادهای را اشغال نمودند که در �آن پارچهبافان در کنار نهری
که در مس���یر برکٔه بالایی بود ،کار میکردند�18 .آنگاه ایشان
پادشاه را خواندند .الیاقیم پسر حلقیا ،سرپرست امور دربار و
شبنای منشی دربار و یو�آخ پسر �آساف ،مسئول بایگانی دربار
نزد ایشان بیرون �آمدند19 .فرماندار نظامی به ایشان گفت« :به
حزقیا بگویید که پادش���اه بزرگ ،امپرات���ور چنین میگوید :به
چه کسی با اعتماد توکّل کردهای؟ �20آیا فکر میکنی حرفهای
پوچ جای اصول نظامی و قدرت را در جنگ میگیرد؟ اکنون
تو به که توکّل میکنی که علیه من قیام کردهای؟ 21تو منتظر
690

دوم پادشاهان 18

هستی که مصر به شما کمک کند ،ا ّما �آن مانند نی است که
نمیتوان �آن را به جای چوبدستی اس���تفاده کرد ،زیرا خواهد
شکست و به دس���تت فرو خواهد رفت .فرعون چنین است،
اگر کسی بر او تکیه کند.
«22ا ّما اگر به م���ن بگویید :ما به خداوند خدای خود تکیه
میکنیم� .آیا او همان کس���ی نیست که حزقیا پرستشگاههای
او را ب���ر فراز ت ّپهها و قربانگاهه���ای او را ویران کرد و به مردم
یهودا و اسرائیل گفت :ش���ما باید در مقابل قربانگاه اورشلیم
ستایش کنید؟ 23حالا بیا و با سرورم ،امپراتور �آشور شرط ببند،
من دو هزار اسب به تو میدهم ،اگر بتوانید دو هزار سوارکار
پیدا کنید که بر �آنها س���وار ش���وند! 24شما حتّی نمیتوانید با
پایینترین درجهدار سپاه �آشور بجنگید ،با این وجود انتظار دارید
مصر برای کمک ش���ما ا ّرابه و سواره نظام بفرستد! �25آیا فکر
میکنید که من بدون کمک خداوند ،به سرزمین شما حمله
کردهام و �آن را ویران کردهام؟ خود خداوند به من گفت حمله
کن و نابود کن».
�26آنگاه الیاقیم ،شبنا و یو�آخ به فرمانده نظام ی گفتند« :خواهش
میکنیم به زبان �آرامی سخن بگویید .ما �آن زبان را میفهمیم.
عبری سخن نگویید ،زیرا همٔه مردم روی دیوار میشنوند».
27او پاسخ داد�« :آیا فکر میکنید سرورم مرا فرستاد که تنها
با شما و پادشاه صحبت کنم؟ خیر! روی سخن من با مردمی
که در روی دیوار نشستهاند ،نیز هست؛ زیرا ایشان هم مانند
ش���ما مدفوع خود را خواهند خورد و ادرار خ���ود را خواهند
نوشید».
�28آنگاه فرمانده نظامی �آشور ایستاد و با صدای بلند به زبان
عب���ری فریاد زد« :به س���خنان امپراتور بزرگ �آش���ور گوش فرا
دهید29 .او به ش���ما هشدار میدهد تا نگذارید حزقیا شما را
فریب دهد .حزقیا نمیتواند شما را از دست من نجات دهد.
30نگذارید حزقیا شما را مجبور کند که به خداوند تکیه کنید و
بگوید :خداوند ما را خواهد رهانید و این شهر به دست امپراتور
�آشور تسلیم نخواهد شد31 .به حرف حزقیا گوش ندهید ،زیرا
امپراتور �آشور چنین میگوید :با من صلح کنید و نزد من �آیید
تا هرکس از مو خود انگ���ور و از درخت خود انجیر بخورد و
هرکس از �آب چشمٔه خود بنوشد32 .تا زمانی که من بیایم و
شما را با خود به سرزمینی مانند سرزمین خودتان ببرم؛ سرزمین
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غلّه و شراب ،سرزمین نان و تاکستانها ،سرزمین درختان زیتون
و عسل ،تا شما زنده بمانید و نمیرید .به حزقیا گوش ندهید.
او هنگامیکه میگوید خدا ش���ما را نجات میدهد ،شما را
گمراه میکند�33 .آیا خدای ملّتهای دیگر ،ایشان را از دست
امپراتور �آشور نجات داد؟ 34خدایان حمات و ارفاد کجا هستند؟
کجا هس���تند خدایان سفروایم و هینع و عوا؟ �آیا �آنها سامره را
از دست من رهانیدهاند؟ 35کدامیک از خدایان �آن سرزمینها،
سرزمین خود را از دس���ت من نجات داده است که خداوند،
اسرائیل را از دست من نجات دهد؟»
36ا ّما مردم خاموش ماندند و یک کلمه پاسخ ندادند ،زیرا
پادشاه دستور داده بود که به او پاسخی ندهید�37 .آنگاه الیاقیم،
شبنا و یو�آخ با جامههای دریده نزد حزقیا رفتند و پیام فرماندٔه
نظامی را به او رساندند.

19

پادشاه از اشعیا راهنمایی میخواهد

(اشعیا )7-1:37

وقتی حزقیا گزارش �آنها را ش���نید ،لباس خود را از
اندوه پاره کرد ،پلاس پوشید و به معبد بزرگ خداوند
رفت2 .او الیاقیم ،سرپرست امور دربار ،شبنای منشی دربار و
رؤسای کاهنان را که همگی پلاس پوشیده بودند ،نزد اشعیای
نبی پس���ر �آموص فرستاد3 .ایش���ان به او گفتند« :حزقیا چنین
میگوید 'امروز روز مصیبت اس���ت و ما مجازات و سرافکنده
شدهایم .ما چون زنی هستیم که هنگام زایمان قدرت زاییدن
ندارد4 .امپراتور �آشور افسران ارشد خود را فرستاده تا به خدای
زنده توهین کنند .باشد تا خدا ،خداوند خدایت ،این اهانتها
را بشنود و �آنانی که این س���خنان را گفتهاند ،مجازات کند.
پس برای بازماندگان ما به درگاه خداوند دعا کن»'.
6-5هنگامیکه بندگان حزقیای پادش���اه نزد اش���عیا �آمدند،
اش���عیا به �آنان چنین گفت« :به س���رور خ���ود بگویید خداوند
ِ
ِ
خادمان امپراتور �آشور نترس.
سخنان کفر�آمی ِز
چنین میگوید' :از
7خداوند باعث میش���ود که امپراتور �آشور شایعهای بشنود و
مجبور به بازگش���ت به کشور خودش شود و خداوند او را در
وطن خودش خواهد کشت»'.
آشوریها بار دیگر تهدید میکنند

(اشعیا )20-8:37

8فرمانده نظامی �آشور باخبر شد که امپراتور ،شهر لاکیش را ترک
کرده است و در شهر لبنه جنگ میکند ،پس برای مشورت با وی
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به �آنجا رفت9 .به �آشوریان خبر رسید که ارتش مصر به رهبری تِرهاقه
پادشاه حبشه در راه حمله به ایشان هستند .هنگامیکه امپراتور �آشور
این خبر را شنید ،نامهای برای حزقیا پادشاه یهودا فرستاد«10 .خدایی
که تو به او اعتماد داری ،به تو وعده داده است که امپراتور �آشور
نمیتواند اورش���لیم را تص ّرف کند ،ا ّما تو باید باور نکنی و فریب
نخوری11 .شاید شنیده باشی که امپراتوران �آشور به هر مملکتی که
حمله کردهاند� ،آن را بکلّی نابود ساختهاند .پس تو فکر میکنی که
از دست ما نجات مییابی؟ 12وقتی نیاکان من شهرهای جوزان،
حارانَ ،ر َصف و مردم بیتعدن را که در َت َلسار زندگی میکردند از
بین بردند� ،آیا خدایانشان توانستند که �آنها را نجات بدهند؟ 13کجا
هستند پادشاهان حمات ،ارفاد ،سفروایم ،هینع و ِعوا؟»
دعای حزقیا

(اشعیا )20-14:37

14حزقیا نامه را از دست قاصد گرفت و خواند ،سپس به معبد
بزرگ رفت و نامه را در برابر خداوند گشود15 .حزقیا در برابر
خداوند چنین دعا کرد« :ای خداوند خدای اسرائیل ،که در
بالای فرشتگان نگهبان بر تخت نشستهای ،تو خدا هستی .تنها
تو خدای همٔه پادشاهان زمینی ،تو �آسمان و زمین را �آفریدی.
16ای خداوند ،به من گوش بده و بشنو .ای خداوند ،چشمانت
را بگشا و ببین .سخنان سنحاریب را بشنو که چگونه به تو،
خدای زنده توهین میکند17 .به راستی ای خداوند ،امپراتور
�آشور ملّتها و سرزمینهایش���ان را نابود کرده است 18و خدایان
ایشان را در �آتش انداخت ،زیرا �آنها خدا نبودند و ساختٔه دست
انسان از چوب و سنگ ،در نتیجه نابود شدند19 .اکنون ای
خداوند خدای ما ،ما را از دست �آشوریها برهان تا همٔه ملّتهای
دنیا بدانند که فقط تو ای خداوند ،خدا هستی».
پیام اشعیا به پادشاه

(اشعیا )38-21:37

20سپس اشعیا ،پس���ر �آموص این پیام را برای حزقیا فرستاد:
«خداون���د چنین میفرمای���د :دعایت را در مورد س���نحاریب،
امپراتور �آشور ش���نیدم21 .این کلامی است که خداوند دربارٔه
او فرموده است:
«دختر باکرٔه صیهون از تو بیزار است.
او به تو پوزخند میزند،
دختر باکرٔه اورشلیم در پشت سرت،
سر خود را میجنباند.
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« 22کیست که تو به او توهین کرده و وی را مسخره
نمودهای؟
برای چه کسی صدایت را بلند کردهای
و با غرور چشمان خود را به بالا افراشتهای؟
علیه قدّوس اسرائیل.
 23با قاصدانت خداوند را تمسخر کرده و گفتهای:
'با ا ّرابههای خود بر فراز کوهها صعود کردهام،
بر بلندترین نقطٔه لبنان.
من بلندترین درخت سدر را بریدهام.
من به عمق دورترین و انبوهترین جنگل انبوه رسیدهام.
 24چاهها کندهام و از �آبهای بیگانه نوشیدهام.
من با کف پایم جویباران مصر را خشک کردهام'.
�	25آیا هرگز نشنیدهای که من در گذشتههای دور چنین
مقدّر کردم؟
و اکنون �آن را انجام دادم.
من به تو قدرت دادم که شهرهای دیواردار را با خاک
یکسان کنی.
 26مردمانی که در �آنجا زیست میکردند ،ناتوان بودند؛
ایشان هراسان و پریشان بودند.
ایشان چون گیاهی که در بیابان
یا علفی که روی بام میروید بودند،
که بادهای گرم شرقی �آنها را میسوزاند.
«27ا ّما من نشستن و برخاستن،
�آمدن و رفتن تو
و خشم تو را علیه خود میدانم.
 28زیرا تو از من خشمگین شدهای
و گستاخی تو به گوش من رسیده است.
من ق ّلاب خود را بر بینی تو
و لگام بر دهانت خواهم گذاشت
و تو را از راهی که �آمدهای باز خواهم گرداند».
�29آنگاه اش���عیا به حزقیا پادشاه گفت« :این است نشانهای
از رویدادهای �آینده؛ امسال غلّه خود را خواهید خورد و سال
دوم �آنچه از �آن بروید و سال س���وم بکارید و برداشت کنید و
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تاکستانها بکارید و میؤه �آنها را بخورید30 .بازماندگان یهودا
خواهند شکفت همچون گیاهانی که ریشههایشان را به اعماق
زمین میفرستند و محصول می�آورند31 .بازماندگانی از اورشلیم
و ک���وه صیهون خواهند بود؛ زیرا خداون���د متعال چنین مقدّر
فرموده است».
32این است �آنچه خداوند دربارٔه امپراتور �آشور میگوید« :او
به این شهر وارد نخواهد ش���د یا پیکانی به سوی �آن نخواهد
انداخت .هیچ سربازی با سپر نزدیک شهر نخواهد �آمد .پشتهای
در برابر دیوارش نخواهد ساخت33 ».خداوند میفرماید« :او
از راهی که �آمده بازگش���ت خواهد کرد و وارد شهر نخواهد
ش���د34 .من از این شهر دفاع خواهم کرد و بهخاطر خودم و
خدمتگزارم داوود از �آن محافظت میکنم».
35در �آن ش���ب فرش���تٔه خداوند به اردوی �آشوریها رفت و
یکصد و هشتاد و پنج هزار سرباز �آنها را کشت .صبح روز بعد
هنگامیکه مردم بیدار شدند ،همٔه �آنها ُمرده بودند36 .سپس
س���نحاریب ،امپراتور �آش���ور �آنجا را ترک کرد و به سرزمینش
بازگشت و در شهر نینوا ساکن شد37 .روزی درحالیکه در
پرستشگاه خدای خود ،نِسروک مشغول عبادت بود ،پسرانش
ادرملک و شر�آصر با شمشیر او را به قتل رساندند و بعد به سرزمین
�آرارات فرار کردند و پسرش �آسرحدون جانشین او شد.

20

بیماری حزقیا و شفای او

(اشعیا  8-1:38و 22-21؛ دوم تواریخ )26-24:32

در �آن روزها حزقیا تا سرحد مرگ بیمار شد .اشعیای
نبی ،پس���ر �آموص نزد او رفت و گفت« :خداوند
میفرماید :کارهایت را سر و سامان بده ،زیرا تو خواهی مرد
و بهبود نخواهی یافت».
�2آنگاه حزقیا روی به س���وی دی���وار نمود و چنین دعا کرد:
«3اکنون ای خداوند ،من به تو التماس میکنم ،به یاد �آور که
من چگونه با وفاداری و با تمام قلبم در برابر تو گام برداشتهام
و �آنچه را در نظر تو نیک بود ،انجام دادهام ».حزقیا به تلخی
گریست.
4قبل از اینکه اشعیا از حیاط میانی کاخ خارج شود ،کلام
خداوند بر او �آم���د«5 :بازگرد و به حزقی���ا رهبر قوم من بگو،
خداوند خدای جدّت داوود چنین میگوید' :من دعای تو را
شنیدهام و اش���کهای تو را دیدهام ،من تو را شفا خواهم داد،
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در روز س���وم برخیز و به معبد بزرگ برو6 .من پانزده سال به
عمر تو میافزایم .من تو را و این شهر را از دست امپراتور �آشور
رهایی میبخش���م و من بهخاطر خودم و خدمتگزارم داوود از
این شهر دفاع خواهم کرد»'.
7اش���عیا گف���ت« :خمیری از انجیر بیاوری���د و روی ُد َمل او
بگذارید تا خوب شود8 ».حزقیا از اشعیا پرسید« :نشانٔه شفای
من از طرف خداوند چیست؟ و من چگونه بعد از سه روز به
معبد بزرگ بروم؟»
9اشعیا پاسخ داد« :خداوند به تو نشانهای خواهد داد تا به
تو ثابت شود که او به وعدٔه خود وفا میکند .حالا میخواهی
که سایه روی پلّهها ده پلّه جلو برود یا عقب؟»
10حزقیا گفت« :این �آسان است که سایه را ده پلّه جلو برد،
�آن را ده پلّه به عقب بازگردان».
11اشعیا نزد خداوند دعا کرد و خداوند سایه را ده پلّه از روی
پلّهای که �آحاز پادشاه ساخته بود ،به عقب بازگرداند.
نمایندگانی از بابل

(اشعیا )8-1:39

12در �آن زمان ُمرو َدک َب َلدان (پسر بلدان پادشاه بابل) چون
ش���نید حزقیا بیمار اس���ت ،نمایندگان خود را همراه با نامه و
هدیهای نزد او فرستاد13 .حزقیا به �آنها خوش�آمد گفت و همٔه
خزانهها ،نقره ،طلا ،ادویهجات ،عطرهای گرانبها ،ز ّرادخانٔه
خ���ود ،هر�آنچه را در انبارها یافت میش���د و هرچه در کاخ و
قلمرو او بود به �آنها نشان داد�14 .آنگاه اشعیای نبی نزد حزقیای
پادش���اه رفت و پرس���ید« :این مردان چه میگفتند؟ و از کجا
�آمده بودند؟»
حزقیا پاسخ داد« :ایشان از سرزمینی دور �آمدهاند ،از بابل».
15اشعیا پرسید« :ایشان در کاخ تو چه دیدند؟»
حزقیا پاسخ داد« :ایشان هر�آنچه را در کاخ من بود ،دیدند .هیچ
چیزی در انبارهای من نیست که به �آنها نشان نداده باشم».
�16آنگاه اشعیا به پادشاه گفت« :خداوند قادر مطلق میفرماید:
17زمانی فرا خواهد رس���ید که هر�آنچه در کاخ توست و �آنچه
نیاکان تو تا به امروز ذخیره کردهاند ،به بابل حمل خواهد شد
و هیچ چی���ز باقی نخواهند ماند18 .بعضی از پس���ران تو را به
اسارت خواهند برد ،ایشان را خواجه خواهند کرد تا در کاخ
پادشاه بابل خدمت کنند».
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19حزقیا پاس���خ داد« :کلام خداوند که گفتی نیکوس���ت».
زیرا او با خود اندیشید« :چرا که نه؟ زیرا در زمان من صلح و
امن ّیت برقرار خواهد بود».
مرگ حزقیال

(دوم تواریخ )33-32:32

20کارهای دیگر حزقیای پادشاه ،شجاعتهای او و چگونگی
ساختمان استخر و حفر قنات برای �آوردن �آب به شهر ،در کتاب
تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده است21 .حزقیا درگذشت و
پسرش منسی جانشین او شد.

21

منسی پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )20-1:33

منسی دوازده ساله بود که به سلطنت رسید .او مدّت
پنجاه و پنج سال در اورشلیم پادشاهی کرد و مادرش
ِحفصیبه نام داشت2 .او کارهایی کرد که در نظر خداوند زشت
بود .از کارهای شرم�آور اقوامی که خداوند �آنها را از سر راه قوم
اسرائیل راند ،پیروی نمود3 .زیرا او پرستشگاههای بالای ت ّپهها
را که پدرش حزقیا ویران کرده بود ،دوباره �آباد کرد و قربانگاهی
برای بعل ساخت .مانند اخاب ،پادش���اه اسرائیل الهٔه اشره را
پرستش میکرد و حتّی ستارگان را میپرستید4 .در معبد بزرگ
خداوند ،در هما ن جایی که نام خداوند را بر خود داشت ،او
قربانگاههایی برای خدایان دیگر ساخت5 .در هر دو صحن معبد
بزرگ خداوند ،قربانگاههایی برای پرستش ستارگان بنا نمود.
6او پس���ر خود را در �آتش قربانی کرد و فالگیری و افسونگری
میکرد و با جادوگران و احضارکنندگان ارواح مشورت مینمود.
7الهٔه اش���ره را در معبد بزرگی که خداوند به داوود و پسرش
سلیمان گفته بود« :اینجا در اورشلیم ،در این معبد بزرگ که
مکانی است که من از تمام سرزمینهای دوازده طایفٔه اسرائیل
برگزیدهام تا من ستایش شوم».جای داد8 .اگر مردم اسرائیل از
همٔه فرامین من و تمام شریعتی که موسی خدمتگزار من به ایشان
داد ،پیروی کنند �آنگاه من اجازه نخواهم داد که ایش���ان را از
سرزمینی که به نیاکانشان دادم بیرون کنند9 ».مردم اسرائیل به
کلام خداوند گوش ندادند .منسی �آنها را به راههایی برد که
مرتکب کارهای زشتتری ش���دند و کارهای �آنها بدتر بود از
کارهای اقوامی که خداوند از سر راهشان رانده بود.
10خداوند به وسیلٔه خدمتگزارانش یعنی انبیا گفت«11 :زیرا
منسی ،پادش���اه یهودا کارهای پلیدی را که بدتر از اموریها
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بود ،انجام داد و با ُبتهای خود مردم یهودا را به گناه کشید.
12بنابراین من ،خداوند خدای اسرائیل چنان بلایی بر اورشلیم
و یهودا نازل کنم که هرکس �آن را بشنود ،ترسان شود13 .من
اورشلیم را مانند سامره تنبیه خواهم کرد ،چنانکه اخاب پادشاه
اسرائیل و فرزندان او را تنبیه کردم و من اورشلیم را مانند ظرفی
که پاک میکنند و برمیگردانند خواهم کرد14 .من بازماندگان
قوم را به دست دشمنانشان خواهم سپرد تا طعمٔه �آنان گردند
و تاراج شوند15 .زیرا از روزی که نیاکانشان را از مصر بیرون
�آوردم تا به امروز ایشان �آنچه را که از نظر من پلید بود ،انجام
دادند و خشم مرا برانگیختند».
16همچنین منس���ی �آنق���در مردم بیگناه را کش���ت که در
جادههای اورش���لیم جوی خون جاری شد .او همچنین مردم
یهودا را به راه بتپرس���تی کش���اند و باعث شد که در مقابل
خداوند مرتکب گناه شوند.
17همٔه کارهای دیگر منسی و گناهانی را که مرتکب شد،
در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده اس���ت18 .بعد از
�آن که منسی فوت کرد و به اجداد خود پیوست ،او را در باغ
قصرش ،یعنی در باغ ُعزا به خاک سپردند ،و پسرش �آمون به
جای او بر تخت سلطنت نشست.
آمون ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )25-21:33

�19آمون بیست و دو ساله بود که پادشاه شد و مدّت دو سال
در اورشلیم سلطنت کرد .نام مادرش ُمشَ ل َمت ،دختر حاروص
و از اهالی یهودا بود20 .او مثل پدر خود منسی کارهایی کرد
که در نظر خداوند زشت بودند21 .در همٔه امور از راه و روش
پدر خود پیروی نمود و مانند او به ُبتها خدمت کرد و �آنها را
پرس���تید22 .خداوند خدای اجداد خود را از یاد برد و در راه
خداوند گام برنداشت.
23خادمان �آمون دسیس���ه کردند و او را در کاخش کشتند.
24ا ّما مردم یهودا همه توطئهگران را کشتند و پسر �آمون ،یوشیا
را به جای او پادشاه ساختند.
25بق ّیٔه وقایع دوران سلطنت �آمون در کتاب تاریخ پادشاهان
یهودا نوشته شده است�26 .آمون در مقبرهاش ،در باغ ُعزا به
خاک سپرده شد و پسرش ،یوشیا به جای او بر تخت سلطنت
نشست.
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22

سلطنت یوشیا بر یهودا

(دوم تواریخ )2-1:34

یوشیا هشت ساله بود که پادشاه شد و مدّت سی
و یک سال در اورشلیم سلطنت کرد .نام مادرش
َیدیده و دختر عدایه از شهر ُبصقت بود2 .او هر�آنچه را که در
نظر خداوند نیکو بود ،بجا می�آورد و در راه جدّش داوود گام
برداشت و به راههای چپ یا راست منحرف نشد.
ترمیم معبد بزرگ توسط یوشیا

(دوم تواریخ )28-8:34

3یوشیا در سال هجدهم سلطنت خود ،شافان پسر اَ َصلیا ،نؤه
َمشُ لام را که منشی معبد بزرگ خداوند بود ،به حضور خود
خواند و گف���ت«4 :نزد حلقیا ،کاهن اعظم برو و پولی را که
کاهنان باید هن���گام ورود مردم به معبد بزرگ از �آنها بگیرند،
بگیر 6-5و به کسانیکه م�أمور ترمیم معبد بزرگ هستند بده تا
مزد ن ّجاران ،معماران و بنّایان و قیمت چوب و سنگ مورد نیاز
ترمیم معبد بزرگ را بپردازند7 .م�أموران کار ترمیم ،اشخاص
صادقی هس���تند و نیازی نیس���ت که از �آنها صورت حس���اب
هزینهها را طلب کنی».
حِ لقیا کتاب تورات را مییابد

8شافان فرمان پادشاه را به حلقیا رساند و حلقیا به او گفت
که کتاب تورات را در معبد بزرگ یافته اس���ت ،پس �آن را به
شافان داد .شافان �آن را خواند9 .بعد نزد پادشاه بازگشت و به
او گزارش داده گفت« :پولی را که در معبد بزرگ بود ،گرفتم
و به م�أموران کار ترمیم معبد بزرگ دادم�10 ».آنگاه او گفت:
«کتابی را که حلقیا به من داد ،نزد من است ».سپس کتاب
را با صدای بلند برای پادشاه خواند.
11وقتی پادش���اه کلام کتاب تورات را ش���نید ،لباس خود را
پاره کرد12 .بعد به حلقیای کاهن ،اخیقام پسر شافانَ ،عکبور
پسر میکایا ،شافان منشی و یکی دیگر از م�أموران خود به نام
عسایا امر کرده گفت«13 :بروید و از خداوند دربارٔه �آموزشهای
این کتاب برای من و مردم یهودا جویا ش���وید .خداوند از ما
خشمگین است؛ زیرا اجداد ما کارهایی را که این کتاب گفته
شده است ،انجام ندادهاند».
14پس حلقیای کاهن ،اخیقام ،عکبور ،شافان و عسایا نزد
زنی به نام ُحلده که نب ّیه بود ،رفتند .او همس���ر شلوم بود ،و
رحس که مس���ئول لباس در معبد بزرگ
پس���رش تقوه ،نؤه َح َ
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بود .حلده در قس���مت نوساز اورشلیم س���اکن بود .ایشان به
وی گفتند که چه روی داده است15 .حلده به ایشان گفت:
«بروید و به مردی که شما را فرستاده بگویید ،خداوند خدای
اسرائیل میفرماید'16 :من بر این مکان و ساکنان �آن بلایی فرود
خواهم �آورد ،همانطور که در کتابی که پادشاه یهودا خوانده
است ،نوشته شده است17 .زیرا ایشان مرا ترک کردند و برای
خدای���ان دیگر ُبخور س���وزاندند و با کارهای خود خش���م مرا
برانگیختهاند ،خشم من علیه اورشلیم افروخته شده و خاموش
نخواهد شد18 '.ا ّما در مورد پادشاه یهودا ،که شما را فرستاد تا
از خداوند راهنمایی بخواهد ،به او بگویید که خداوند خدای
اس���رائیل میفرماید' :تو کلام این کتاب را ش���نیدی 19و چون
توبه کردی ،س���ر تواضع خم نمودی ،لباست را دریدی و پی
بردی که من این شهر و س���اکنان �آن را جزا میدهم و نفرین
میکنم .من دعایت را ش���یندهام 20و تا زمانی که زنده هستی
بلایی را که بر سر اورشلیم می�آورم ،نخواهی دید بلکه بعد از
وفات تو �آن کار را میکنم تا با خاطرجمعی و روحی �آسوده از
این جهان بروی»'.
�آنها پیام او را به پادشاه رساندند.

23

تجدید پیمان

(دوم تواریخ 7-3:34؛ )33-29

یوشیا همٔه رهبران یهودا و اورشلیم را احضار کرد.
2پادش���اه به اتّفاق تمام مردم یهودا و اورشلیم،
کاهنان و مردم از کوچک تا ب���زرگ به معبد بزرگ رفت .او
تمام کتاب عهدی را که در معبد بزرگ یافته بودند ،برای همه
خواند3 .پادش���اه در کنار ستون با خداوند پیمان بست که از
او پیروی کند و فرامین ،قوانین و احکام او و کلماتی را که در
کتاب پیمان نوشته بود ،با تمام دل و جان خود انجام دهد.
همٔه مردم در این پیمان به او پیوستند.
�4آنگاه یوشیا به کاهن اعظم و دستیارانش و محافظین دروازٔه
معبد بزرگ دستور داد تا تمام وسایلی را که برای پرستش بت
بعل و الهٔه اشره و ستارگان �آسمان بکار میرفت ،بیرون بیاورند.
او �آنها را در بیرون ش���هر اورشلیم و در وادی قدرون سوزاند و
خاکستر �آن را به بیتئیل برد5 .او تمام کاهنانی را که پادشاهان
یهودا برای قربانی کردن در قربانگاه ُبتها در شهر یهودا و نزدیک
اورشلیم ،تعیین کرده بودند ،به همراه تمام کاهنان بعل ،خورشید،
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ماه ،سیارات و ستارهها برکنار کرد6 .الهٔه اشره را که در معبد
بزرگ خداوند بود ،بیرون �آورد و در خارج اورشلیم ،در وادی
قدرون سوزاند و به خاکستر تبدیل کرد و بعد خاک �آن را بر
گورس���تان عمومی پاشید7 .محل س���کونت لواطیان را که در
معبد بزرگ بود و زنها در �آنجا برای الهٔه اشره لباس میبافتند،
ویران کرد8 .او همٔه کاهنان را از ش���هرهای یهودا به اورشلیم
�آورد و به تمام قربانگاههایی که در سراسر کشور در�آنها قربانی
میکردند ،بیحرمتی کرد .او همچنی���ن قربانگاههای ُبز پلید
را در نزدیکی دروازٔه یهوشع حاکم شهر ،که در سمت چپ
دروازٔه ورودی بود را ویران کرد�9 .آن کاهنان اجازه نداشتند در
معبد بزرگ خدمت کنند ولی میتوانستند از نان فطیر در میان
برادران خود بخورند.
10یوشیای پادشاه به پرستشگاه تو َفت در د ّرٔه بنیهنوم بیحرمتی
کرد ،پس دیگر کس���ی نمیتوانس���ت دختر یا پسر خود را به
عنوان قربانی س���وختنی برای مولِک به عنوان قربانی سوختنی
برای خدای مولِک قربانی کند11 .او همچنین اسبهایی را که
پادشاهان یهودا برای پرستش خورشید وقف کرده بودند ،از �آنجا
برداشت و ا ّرابههای �آنها را سوزاند (اسبها در حیاط معبد بزرگ
در نزدیکی دروازه و نه چندان دور از محل زندگی نَ َتن َم َلک که
از مقامات مهم بود ،نگهداری میشدند12 ).قربانگاههایی را که
پادشاهان یهودا بر بام خانٔه �آحاز ،پادشاه اسرائیل ساخته بودند،
با قربانگاههایی که منسی در دو حیاط معبد بزرگ بنا کرده بود،
ویران ساخت و خاک و سنگ �آنها را در وادی قدرون پاشید.
13یوشیا قربانگاههایی را که سلیمان پادشاه در شرق اورشلیم
و جنوب کوه زیتون برای پرس���تش ُبتهای نفرتانگیز اَشتورت
الهٔه صیدونیان ،کموش بت مو�آبیان و ِمل ُکوم بت عمون ساخته
بود ،بیحرمتی کرد14 .یوش���یای پادشاه ،ستونهای سنگی را
شکست و الهٔه اشره را ُخرد کرد و جای �آن را با استخوانهای
انسان پوشاند.
15همچنین قربانگاه بیتئیل و پرستش���گاههای بلندی را که
یربعام پسر نباط ،یعنی کسیکه قوم اسرائیل را به گناه کشید،
ساخته بود ویران کرد .پرستشگاههای بالای ت ّپهها را �آتش زد
و تبدیل به خاکستر نمود و الهٔه اشره را هم سوزاند�16 .آنگاه
یوشیا چند قبر در روی ت ّپه دید ،او دستور داد تا استخوانها را
از گورها بیرون بیاورند و بر روی قربانگاه بس���وزانند و به این
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ترتیب قربانگاه را ناپاک کرد .همانگونه که کلام خداوند بر
نبی �آمده بود و او این رویدادها را پیشبینی کرده بود�17 .آنگاه
یوشیا پرسید�« :آن مقبره چیست؟»
مردم شهر بیتئیل پاسخ دادند« :این مقبرٔه نبیای است که
از یهودا �آمد و کارهایی را که تو علیه قربانگاه بیتئیل کردی،
پیشگویی کرده بود».
18یوشیا دستور داد« :با �آن کاری نداشته باشید ،استخوانهای
او را جابهجا نکنید».
پس استخوانهای او و نبیای را که از سامره �آمده بود ،تکان
ندادند.
19یوشیای پادشاه ،در تمام شهرهای اسرائیل همٔه پرستشگاههای
بالای ت ّپهها را که توسط پادشاهان اسرائیل ساخته شده بودند
و به وسیلٔه �آن خشم خداوند برانگیخته شده بود ،ویران کرد.
او با �آن قربانگاهها مانند قربانگاه بیتئیل رفتار کرد20 .او تمام
کاهنانی را که در قربانگاههای بتپرستان خدمت میکردند،
بر همان قربانگاهها کشت و در روی قربانگاهها استخوانهای
انسان را سوزاند� .آنگاه به اورشلیم بازگشت.
مراسم برگزاری عید فصح

(دوم تواریخ )19-1:35

21یوشیا دستور داد تا مراسم عید فصح را برای جلال خداوند
خدای خود جشن بگیرند همانگونه که در کتاب عهد نوشته
شده است22 .از زمان داورانی که بر اسرائیل داوری میکردند
تا �آن روز هیچ پادشاهی از اسرائیل یا یهودا ،جشن عید فصح
را این چنین برگزار نکرده بود23 .در س���ال هجدهم سلطنت
یوشیا پادش���اه ،جش���ن عید فصح در اورش���لیم برای خداوند
برگزار شد.
24همچنین یوشیا احضار کنندگان روح ،افسونگران ،فالگیران،
ُبتهای خانگی و همٔه وسایل مربوط به �آن را در سرزمین یهودا
و اورشلیم از بین برد تا اوامر کتابی که حلقیای کاهن �آن را در
معبد بزرگ یافته بود ،بجا �آورده ش���ود25 .پیش از یوشیا هیچ
پادشاهی نبود که مطابق شریعت موس���ی با تمام دل ،جان و
توان به سوی خداوند روی �آورد و پس از او نیز پادشاهی چون
او برنخاست.
26ا ّما به خاطر کارهای منسی �آتش خشم خداوند علیه یهودا
فرو ننشست و حتّی اکنون نیز خاموش نشده است27 .خداوند
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فرمود« :من یهودا را از نظر دور خواهم داشت ،همانطور که
اسرائیل را دور داشتهام و شهر برگزیده خود ،اورشلیم و معبد
بزرگ���ی را که گفتم نام من در �آن خواه���د بود ،ترک خواهم
کرد».
مرگ یوشیا

(دوم تورایخ )1:36-20:35

28بق ّیٔه وقایع دوران س���لطنت یوشیا و کارهای او در کتاب
تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده است29 .در زمان پادشاهی
یوش���یا ،نِکوه فرعون مصر با ارتش خود به س���وی رود فرات
رفت تا به امپراتور �آش���ور کمک کند .یوشیا سعی کرد ایشان
را در مجدو متوقّف کند ،ا ّما در نبرد کشته شد30 .افسران او
جسدش را در ا ّرابهای گذاشتند و به اورشلیم بردند و در گور
خودش به خاک سپردند.
مردم یه���ودا پس���ر او ،یهو�آخاز را به جای پ���درش به تخت
سلطنت نشاندند.
یهوآخاز ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )4-2:36

31یهو�آخاز بیست و سه ساله بود که بر تخت سلطنت نشست
و مدّت سه ماه در اورشلیم پادشاهی کرد .نام مادرش َحمو َطل،
دختر ارمیا و از اهالی لبنه بود32 .او مثل اجداد خود کارهایی
کرد که در نظر خداوند زش���ت بود33 .فرعون نکوه او را در
رِب َله ،در سرزمین حمات ،به زندان انداخت تا دیگر نتواند در
اورشلیم سلطنت کند و یهودا را مجبور کرد که سالانه دو خروار
نقره و س���ی و چهار کیلو طلا خراج بدهد34 .س���پس فرعون
نکوه ،الیاقیم یکی دیگر از پس���ران یوشیا را پادشاه ساخت و
نامش را به یهویاقیم تبدیل کرد .ا ّما یهو�آخاز را با خود به مصر
برد و او در همانجا درگذشت.
یهویاقیم ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ )8-5:36

35یهویاقیم از مردم به نسبت دارایی ایشان مالیات میگرفت
تا به این وسیله میزان خراجی را که باید به فرعون میپرداخت،
جمع�آوری کند.
36یهویاقیم بیست و پنج س���اله بود که به سلطنت رسید و
مدّت یازده سال در اورشلیم پادشاهی کرد .نام مادرش زبیده،
دختر فدایه و از مردم رومه بود37 .او مثل نیاکان خود کارهایی
کرد که در نظر خداوند پلید بود.
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24

شورش و مرگ یهویاقیم

در زمان س���لطنت یهویاقیم ،نبوکدنصر پادش���اه
بابل یهودا را اش���غال کرد و یهویاقیم مدّت سه
سال خراجگزار او شد؛ سپس علیه او ش���ورش کرد2 .مطابق
کلام خداوند که توسط انبیا گفته شده بود ،خداوند سپاهیان
کلدانی ،س���وری ،مو�آبی و عمونی را فرستاد تا یهودا را نابود
کنند3 .درواقع این رویداد به فرمان خداوند ،بهخاطر گناهان و
کارهایی که منسی انجام داده بود ،بر یهودا واقع شد تا ایشان را
از نظر خود دور کند4 .همچنین بهخاطر ریختن خون بیگناهانی
که در اورشلیم جاری شد ،خداوند او را نبخشید.
5همٔه کارهای���ی ک���ه یهویاقیم انج���ام داد ،در کتاب تاریخ
پادش���اهان یهودا نوشته ش���ده اس���ت6 .یهویاقیم درگذشت و
پسرش جانشین او شد.
7فرعون و ارتش او دیگر هرگز از مصر خارج نش���دند ،زیرا
پادشاه بابل تمام سرزمینی را که به مصر تعلّق داشت ،از رود
فرات تا مرزهای شمالی مصر ،تص ّرف کرده بود.
سلطنت یهویاکین بر یهودا

(دوم تواریخ )10-9:36

8یهویاکین هجده ساله بود که به سلطنت رسید و مدّت سه
ماه در اورشلیم پادشاهی کرد .نام مادرش ن َُحوشطا دختر الناتان
و از اهالی اورش���لیم بود9 .او نیز مانند پدرش �آنچه را در نظر
خداوند پلید بود ،بجا �آورد.
10در دوران سلطنت او سپاه بابل به اورشلیم حمله کرد و �آن را
محاصره نمود11 .در وقت محاصرٔه شهر ،نبوکدنصر خودش به
اورشلیم �آمد12 .یهویاکین خود را همراه با مادر ،پسران و م�أموران
و همچنین کارکنان کاخ ش���اهی ،به نبوکدنصر تسلیم کرد.
پادشاه بابل در سال هشتم سلطنت خود ،او را اسیر کرد.
تسخیر اورشلیم

13پادش���اه بابل همٔه دارایی خزانهه���ای معبد بزرگ و کاخ
شاهی را با خود برد .طبق پیشگویی که خداوند فرموده بود،
همٔه ظروف و وسایل طلایی معبد بزرگ را که سلیمان پادشاه
اسرائیل ساخته بود ،شکست14 .نبوکدنصر تمام ساکنان اورشلیم
را با جنگجویان ،م�أموران ،صنعتگران و �آهنگرانش که ده هزار
نفر بودن���د ،با خود برد و به غیراز فقیرتری���ن مرد ِم �آنجا ،کس
دیگری باقی نماند.
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15او همچنین یهویاکین ،مادر ،زنها و م�أموران او را با اشخاص
برجستٔه قوم ،از اورشلیم به بابل به اسیری برد16 .پادشاه بابل
هفت هزار اسیر از مردان برجس���ته به بابل �آورد؛ صنعتگران،
�آهنگران و هزار مرد نیرومند که برای خدمات نظامی �آمادگی
داشتند.
17پادش���اه بابل عموی یهویاکینَ ،م َتنیا را به جای او پادشاه
کرد و نامش را به صدقیا تغییر داد.
صدقیا ،پادشاه یهودا

(دوم تواریخ 16-11:36؛ ارمیا )3-1:52

18صدقیا بیست و یک ساله بود که به سلطنت رسید و مدّت
یازده سال در اورشلیم پادشاه بود .مادرش حموطل نام داشت.
او دختر ارمیا و از اهالی لبنه بود19 .او مانند یهویاکین کارهایی
را که در نظر خداوند پلید بود ،انجام داد20 .خداوند چنان از
مردم اورشلیم و یهودا خشمگین شد که ایشان را از نظر خود
دور کرد .صدقیا علیه پادشاه بابل قیام کرد.

25

سقوط اورشلیم

(دوم تواریخ 21-13:36؛ ارمیا )11-3:52

نبوکدنصر پادشاه بابل با تمامی لشکر خود در روز
دهم ماه دهم سال نهم سلطنت صدقیا ،به اورشلیم
حمله و �آن را محاصره کرد و گرداگرد �آن سنگر ساخت2 .شهر
تا سال یازدهم صدقیای پادشاه در محاصره بود3 .در روز نهم
ماه چهارم �آن سال ،در شهر قحطی چنان سخت شد که مردم
چیزی برای خوردن نداشتند4 .دیوارهای شهر را سوراخ کردند
و با وجودی که سربازان بابلی شهر را محاصره کرده بودند،
پادشاه یهودا با تمام سربازانش در شب گریختند .ایشان از راه
باغ سلطنتی ،از مسیری که دو دیوار را به هم وصل میکرد،
به سوی دشت اردن گریختند5 .ا ّما ارتش بابل ،پادشاه را دنبال
نمود و او را در نزدیکی دشت اریحا دستگیر کرد و سپاهیانش
پراکنده شدند6 .صدقیا را نزد پادشاه بابل ،به شهر ربله بردند و
او را در �آنجا محاکمه کردند�7 .آنها پسران صدقیا را در جلوی
چشمان صدقیا کش���تند و چشمان او را از کاسه در �آوردند و
او را به زنجیر کشیده ،به بابل بردند.
ویرانی معبد بزرگ

(ارمیا )33-12:52

8در روز هفتم ماه پنجم از سال نوزدهم سلطنت نبوکدنصر
پادشاه ،نبوزرادان ،مشاور و فرمانده نظامی ارتش پادشاه وارد
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اورشلیم شد9 .او معبد بزرگ را سوزاند و کاخ پادشاه و همٔه
خانههای بزرگ اورشلیم را نیز سوزاند10 .و سربازان او دیوارهای
شهر را ویران کردند11 .نَبوزرادان ،فرمانده ارتش ،بق ّیٔه مردمی
را که در شهر بودند و کسانیکه به پادشاه بابل پناهنده شده
بودند ،ب���ا خود به تبعید ب���رد12 .ا ّما او فقیرترین مردمی را که
زمینی نداشتند ،برای کارکردن در تاکستانها و کشتزارها باقی
گذاشت.
13بابلیها س���تونهای برن���زی ،پایهها و حوض برنزی را که
در معب���د بزرگ بودن���د ،تکهتکه کردند و با خ���ود به بابل
بردن���د�14 .آنها همچنی���ن بیلها ،خاکاندازه���ا ،قربانگاهها،
وسایل مربوط به چراغهای معبد بزرگ ،کاسههایی که برای
جمع�آوری خون قربانیها استفاده میشد ،کاسههایی که برای
سوزاندن ُبخور استفاده میشد و همٔه وسایل برنزی را که در
معبد بزرگ استفاده میشد ،با خود بردند15 .هر�آنچه را که
از طلا و نقره س���اخته ش���ده بود بردند ،به علاؤه کاسههای
کوچک و �آتشدانهای کوچکی که برای حمل زغال گداخته
اس���تفاده میکردند16 .وسایل برنزی که سلیمان پادشاه برای
معبد بزرگ ساخته بود ،دو ستون ،میزهای چرخدار و حوض
بزرگ بسیار سنگین بودند که قابل وزن کردن نبودند17 .دو
س���تون همانند یکدیگر بودند و هرکدام تقریباً هش���ت متر و
سرستونهای �آن یک متر و نیم بودند .دور تا دور سر ستونها
اناره���ای برنزی بود که به وس���یلٔه زنجیرهای بافته ش���ده به
یکدیگ���ر وص���ل بودن���د.
قوم یهود به بابل برده میشوند

(ارمیا )27-24:52

18نبوزرادان فرماندٔه نظامی ،کاهن اعظم سرایا و کاهن دوم
َصفَنیا و سه نفر از محافظین معبد بزرگ را نیز دستگیر کرد.
19از افرادی که هنوز در ش���هر باقی مان���ده بودند ،او فرماندٔه
نظامی را با پنج نفر از مشاورین پادشاه و معاون فرماندٔه نظامی
که مسئول بایگانی ارتش بود و شصت نفر از افراد مهم شهر
را دستگیر کرد20 .نبوزرادان ایشان را به شهر ربله ،نزد پادشاه
بابل برد21 .در س���رزمین حمات پادشاه دستور داد ،ایشان را
بزنند و سپس بکشند.
ب���ه اینگون���ه م���ردم یه���ودا را از س���رزمین خود ب���ه تبعید
بردن���د.
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َج َدلیا ،فرماندار یهودا

(ارمیا 9-7:40؛ )3-1:41

22پادشاه بابل ،جدلیا پس���ر اخیقام ،نؤه شافان را بر مردمی
که باقی گذاش���ته بود و در س���رزمین یهودا باقی مانده بودند،
به عنوان فرماندار گماشت23 .وقتیکه افسران و سربازانی که
تسلیم نشده بودند این خبر را ش���نیدند ،نزد جدلیا در مصفه
�آمدند .ایشان عبارت بودند از :اس���ماعیل پسر نتنیا ،یوحانان
ِ
تنحومت نطوفاتی و یازنیا پسر معکاتی.
پسر قاریح ،سرایا پسر
24جدلیا برای ایش���ان س���وگند یاد کرد و گفت« :از م�أموران
بابلی نترسید در همین س���رزمین ساکن شوید و از پادشاه بابل
اطاعت کنید و برای شما نیکو خواهد بود».
25ا ّما در ماه هفتم �آن س���ال ،اسماعیل پسر نتنیا نؤه الیشمع
که عضو خاندان س���لطنتی بود ،با ده نفر از همراهان خود به
مصفه رفت و به جدلیا حمله کرد و او را با یهودیانی که با او
بودند ،به قتل رساند�26 .آنگاه همٔه مردم از فقیر تا غنی و افسران
ارتش ،از ترس برخاستند و به مصر مهاجرت کردند.
آزادی یهویاکین

(ارمیا )34-31:52

27در سال سی و هفتم تبعید یهویاکین پادشاه یهودا ،در روز
بیست و هفتم ماه دوازدهم ،اویل َم ُر َدک پادشاه بابل شد .او
یهویاکین را از زندان �آزاد نمود28 .با مهربانی با او رفتار کرد
و به او مقامی بالاتر از همٔه کسانیکه در دربارش بودند داد.
29پس یهویاکی���ن لباس زندان را از تن بی���رون کرد و در باقی
روزهای زندگیش بر سر سفرٔه پادشاه غذا میخورد 30و هزینٔه
زندگی روزانٔه او توسط پادشاه تا زمانی که زنده بود ،پرداخت
میشد.

707

کتاب اول تواریخ
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب اول تواریخ
معرفی کتاب
ّ

کتاب اول و دوم تواریخ ،تکرار مطالبی است که در کتابهای
سموئیل و پادشاهان ذکر شده است ،ا ّما این کتاب بیشتر وقایع
طايفٔه یهودا را که در جنوب سرزمین اسرائیل سکونت داشتند،
شرح میدهد .در این دو کتاب دو نکتٔه برجستهای که بر تاریخ
سلطنت اسرائیل ت�أثیر داشتند ،نشان میدهند:
 -1با وجود مصیبتهایی که بر سلطنتهای اسرائیل و یهودا
وارد ش���د ،خدا هنوز هم به وعدهای که به �آن قوم داده بود،
وفادار ماند و نقشهای را که برای قوم خود داشت ،توسط �آن
عدّه کسانیکه در سرزمین یهودا باقیمانده بودند ،عملی کرد.
برای ثابت کردن این مطلب ،نویس���ندٔه کت���اب به موفق ّیتهای
داوود و سلیمان ،اصلاحات اجتماعی یهوشافاط ،حزقیا و یوشیا
اش���اره میکند و همچنین از مردمی که به خ���دا وفادار مانده
بودند ،نام میبرد.
 -2منش�أ ترتیب پرس���تش خدا در معبد بزرگ در اورشلیم و
مخصوصاً وظیفٔه کاهنان و لاویان را در امور نیایش���ی ش���رح
میدهد و با اینکه سلیمان معبد بزرگ را ساخت ،ا ّما داوود را
مؤسس اصلی رسوم مذهبی �آن مع ّرفی میکند.
تقسیمبندی کتاب

شجرهنامه و فهرست اسامی 44:9-1:1
مرگ شائول 14-1:10
حکمرانی داوود 30:29-1:11
الف -دشواریها و موفّقیّتها 1:22-1:11
ب -آمادگی برای ساختن معبد بزرگ
30:29 -2:22
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1

از آدم تا ابراهیم

(پیدایش 32-1:5؛ 32-1:10؛ )26-10:11

�4-1آدم پدر شیث ،شیث پدر انوش ،انوش پدر قینان،
قینان پدر مهللئیل ،مهللئیل پدر یارد ،یارد پدر خنوخ،
خنوخ پدر متوشالح ،متوشالح پدر لمک ،لمک پدر نوح و نوح
پدر سام و حام و یافث بود.
5پسران یافث :جومر ،ماجوج ،مادای ،یاوان ،توبال ،ماشک
وجرمه7 .پسران
و تیراس6 .پسران جومر :اشکناز ،ریفات و ُت َ
یاوان :الیشه ،ترشیشِ ،کتیم و رودانیم.
8پسران حام :کوش ،مصر ،لیبی و کنعان9 .پسران کوش:
سبا ،حویله ،سبته ،رعمه ،س���بتکا و ددان10 .کوش همچنین
پدر نمرود بود که یکی از قهرمانان روی زمین شد12-11 .پسران
مصر :لود ،عنامیم ،لهابیم ،نفتوحیم ،فتروسیم ،کسلوحیم ج ّد
فلسطینیان و کفتوریم بود16-13 .کنعان پدر صیدون پسر اول،
ِحتّیان و قومهای یبوسیان ،اموریانَ ،جرجاشیانِ ،حویان ،عرقیان،
سینیان ،اروادیان ،صماریان و حماتیان بود.
17پسران سام :عیلام� ،آش���ور ،ارفکشاد ،لود ،ارام ،پسران
ارام :عوص ،حول ،جاتر و ماشک بود18 .ارفکشاد پدر شالح
و شالح پدر عابر بود19 .عابر دو پسر داشت .یکی از �آنها فالج
بود که در دوران زندگی او مردم روی زمین به شعبات مختلف
تقسیم شدند و دیگری یقطان نام داشت-23-20 .یقطان پدر
الموداد ،ش���الف ،حضرموت ،یارح ،ه���دورام ،اوزال ،دقله،
عوبال ،ابیمائیل ،شبا ،اوفیر ،حویله و یوباب بود.
-27-24سلسلٔه خانوادٔه سام تا ابرام :ارفکشاد ،شالح ،عابر،
فالج ،رعو ،سروج ،ناحور ،تارح و ابرام یعنی ابراهیم.
فرزندان اسماعیل

(پیدایش )16-12:25

28ابراهیم دو پس���ر داش���ت به نامهای اسحاق و اسماعیل.
31-29نسب نامٔه �آنها به ترتیب زیر میباشد :پسران اسماعیل:
نبایوت پسر اول ،قیدار ،اَ َدبئیلِ ،مبسام ،مشماع ،دومه ،مسا،
حداد ،تیما ،یطور ،نافیش و ِقد َمه.
32پسران قطوره صیغٔه ابراهیم :زمرانُ ،یقشان ،مدان ،مدیان،
ایشباک و شو�آ را به دنیا �آورد .شبا و ددان پسران یقشان بودند.
33پسران مدیان :عیفا ،عیفَر ،حنوک ،ابیداع و الداعه بودند.
ایشان پسران ابراهیم بودند که صیغهاش ،قطوره به دنیا �آورد.
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فرزندان عیسو

(پیدایش )19-1:36

34اسحاق ،فرزند ابراهیم ،دو پسر داشت به نامهای عیسو
و اسرائیل35 .پس���ران عیسو :الیفاز ،رعوئیل ،یعوش ،یعلام و
قورح36 .پسران الیفاز :تیمان ،اومار ،صفوَ ،جعتام ،قناز ،تمناع
و عمالیق37 .پسران رعوئیل :ن ََحت ،زارح ،شمه و ِم ّزه.
ساکنان اصلی َادوم

(پیدایش )30-20:36

38پسران سعیر :لوطان ،شوبال ،صبعونَ ،ع َنه ،دیشون ،ایصر
و دیشون39 .حوری و هومام پسران لوطان بودند و خواهر لوطان
تمناع نام داشت.
40پسران شوبال :علوانَ ،منحت ،عیبال ،شفو و اونام.
ایه و عنه پسران صبعون بودند.
41عنه پدر دیشون و دیشون ج ّد خاندانهای حمدان ،اشبان،
بتران و کران بود.
42بلهان ،زعوان و عقان پسران ایصر ،عوص و اران پسران
دیشون بودند.
پادشاهان َادوم

(پیدایش )43-31:36

43این است نامهای پادشاهانی که پیش از �آنکه سلطنتی در
اسرائیل تشکیل شود ،در س���رزمین اَدوم حکمرانی میکردند:
بالع ،پسر بعور که در شهر دینهابه سکونت داش���ت44 .بعد
از �آنکه بالع فوت کرد ،یوباب پسر زارح از ُبصره جانشین او
ش���د45 .بعد از یوباب ،حوشام از سرزمین تیمانی به جای او
به سلطنت رس���ید46 .پس از وفات حوش���امَ ،هدَاد پسر َبداد
که مدیان را در کشور مو�آب شکست داد ،بر تخت سلطنت
نشست .پایتخت او شهر عویت بود47 .وقتی هدد درگذشت،
َسمله از شهر مسریقه پادشاه شد48 .پس از مرگ سمله ،شاول
از رحوبوت- ،شهر کنار رودخانٔه فرات -جانشین او شد49 .بعد
از وفات ش���ائول بعل حانان ،پسر عکبور به جای او بر تخت
شاهی نشست50 .بعد از �آنکه بعل حانان ُمرد ،هدار جانشین
او شد .نام ش���هر او فاعو و نام زنش مهیطبئیل ،دختر مطرد و
نؤه َمیذا َهب بود.
51بعد از مدّتی هدد هم فوت کرد .قبایل اَدوم عبارت بودند از:
تمناع ،علوه ،یتیت52 ،اهولیبامه ،اِیله ،فینون53 ،قناز ،تیمان،
مبصار54 ،مجدیئیل و عیرام.
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فرزندان یهودا

2-1اینه���ا فرزن���دان یعقوب بودند :رئوبین ،ش���معون،
لاوی ،یهودا ،یساکار ،زبولون ،دان ،یوسف ،بنیامین،
نفتالی ،جاد و اشیر.
3عیر ،اونان و ش���یله پس���ران یهودا بودند که زنش ،بتشوع
کنعانی به دنیا �آورد .عیر ،پس���ر اول یهودا چون یک شخص
شریر بود ،خداوند او را کش���ت4 .بیؤه عیر و یهودا صاحب
دو پسر به نامهای فارص و زارح شدند ،بنابراین یهودا دارای
پنج پسر بود.
5حصرون و حامول پسران فارص بودند6 .زارح دارای پنج
پس���ر به نامهای زمری ،ایتان ،هیمان ،کلک���ول و دارع بود.
7عاکار ،پس���ر کرمی اشیایی را که وقف خداوند شده بودند،
برای خود نگه داشت و در نتیجه ،مصیبت بزرگی بر سر مردم
اسرائیل �آورد.
8عزریا پسر ایتان بود.
شجرهنامۀ داوود پادشاه

9یرحمئیل ،رام و کلوبای پسران حصرون بودند.
10رام پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نحش���ون ،رهبر طایفٔه
یهودا بود11 .نحشون پدر سلما و سلما پدر بوعز بود12 .بوعز
پدر عوبید و عوبید پدر َیسی بود.
13اولین پس���ر َیس���ی الیاب ،د ّومی ابیناداب ،سومی شمعه،
14چهارمی نتنئیل ،پنجمی ردای15 ،شش���می اوصم و هفتمی
داوود بود16 .خواهرانشان صرویه و ابیجایل بودند.
صرویه سه پسر به نامهای ابیشای ،یو�آب و عسائیل داشت.
17ابیجایل با یتر اس���ماعیلی ازدواج نمود و عماس���ا را به دنیا
�آورد.
پسران حصرون

18کالیب ،پس���ر حص���رون از دو زن خود ،عزوبه و یریعوت
دارای سه پسر به نامهای یاشر ،شوباب و اردون شد19 .وقتی
عزوبه ُمرد ،کالیب با افرات عروس���ی کرد و افرات حور را به
دنیا �آورد20 .حور پدر اوری و اوری پدر بصلئیل بود.
21بعد حصرون در سن ش���صت سالگی با دختر ماخیر ،پدر
جلعاد عروسی کرد و از او صاحب یک پسر به نام َس ُجوب شد.
22سجوب پدر یائیر بود و او بیست و سه شهر را در سرزمین جلعاد
اداره میکرد23 ،ا ّما جشور و ارام شهر یائیر را با قنات و شصت
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روستای اطراف �آن تص ّرف کردند .اشخاص مذکور همه پسران
ماخیر ،پدر جلعاد بودن���د24 .بعد از وفات حصرون در کالیب
افراته ،ابیه زن حصرون ،اشحور ،پدر تقوع را به دنیا �آورد.
پسران یرحمئیل

25پسران یرحمئیل ،عبارت بودند از :رام پسر اول ،بونه ،اورن،
اوصم و اخیا26 .یرحمئیل یک زن دیگر هم به نام عطاره داشت
و او مادر اونام بود27 .معص ،یامین و عاقر پسران رام28 ،شمای
و یاداع پسران اونام و ناداب و ابیشور پسران شمای بودند.
29نام زن ابیش���ور ابیحایل بود و او احبان و مولید را به دنیا
�آوردَ 30 .س��� َلد و افایم پسران ناداب بودند .سلد بدون پسر از
دنیا رفت31 .یش���عی پسر افایم ،شیشان پسر یشعی و احلای
پسر شیشان بود.
32یاداع ،برادر شمای دو پسر داشت به نامهای َی َتر و یوناتان.
یتر ب���دون فرزند ُم���رد33 .فالَت و زازا پس���ران یوناتان بودند.
اشخاص نامبرده پسران یرحمئیل بودند.
34شیشان پسری نداشت ،ا ّما دارای چند دختر بود .او یک
غلام مصری داش���ت که نام او یرحاع بود35 .شیش���ان دختر
خود را به یرحاع داد و یرحاع دارای پسری شد به نام عتای.
36عتای پدر ناتان ،ناتان پدر زاباد37 ،زاباد پدر افلال ،افلال
پدر عوبید38 ،عوبید پ���در ییهو ،ییهو پدر عزریا39 ،عزریا پدر
حالص ،حالص پدر العاسه40 ،العاسه پدر ِسسمای ،سسمای
پدر شلوم41 ،شلوم پدر یقمیا و یقمیا پدر الیشمع بود.
پسران دیگر کالیب

42پسران کالیب ،برادر یرحمئیل :پسر اول او میشاع پدر زیف
بود ،زیف پدر ماریشه و ماریش���ه پدر حبرون بود43 .قورح،
تفوح ،راقم و شامع پسران حبرون بودند44 .شامع پدر راحم،
راحم پدر یرقعام و راقم برادر شامع ،پدر شمای بود45 .ماعون
پسر شمای و بیت صور پسر ماعون بود.
46عیفا ،صیغه کالیب ،حاران ،موصا و جازیز را به دنیا �آورد.
حاران نیز پسری به نام جازیز داشت.
(راجم ،یوتام ،جیش���ان ،فالت ،عیفا و ش���اعف پس���ران
َ 47
یهدای بودند).
رح َنه را به دنیا �آورد.
48معکه ،صیغه دیگر کالیب ،شا َبر و تِ َ
49او همچنین مادر شاعف ،پدر َمد َمنه ،شوا ،پدر َم ْکبینا و پدر
جبعا بود و کالیب یک دختر هم به نام عکسه داشت.
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50اشخاص نامبرده پسران کالیب بودند.
فرزندان حور ،پسر اول افراته اینها بودند :شوبال ،بانی شهر
قریت یعاریم51 ،س���لما ،بانی ش���هر بیتلحم و حاریف ،بانی
شهر بیت جادر.
52فرزندان شوبال ،بانی قریت یعاریم ،هرواه و نصف خانوادٔه
منوحوت بودن���د53 .خاندانهایی ک���ه در قریت یعاریم زندگی
میکردند اینها بودند؛ یتریان ،فوتیان ،سوماتیان ،مشراعیان از
ایشان خانوادههای صارعاتیان و اِشطاولیان بوجود �آمدند.
54پسران سلما ،بانی بیتلحم ،ج ّد نطوفاتیان ،عطروت بیت
یو�آب ،نصف مانحتیان و صرعیان.
55خاندانهایی که در نوشتن و نویسندگی مهارت داشتند و
در یعبیص زندگی میکردند :ترهاتیان ،شمعاتیان و سوکاتیان
بودند .ایشان قینانیانی بودند که از نسل ریکاب فرزند حمات
بودند.

3

خانوادۀ داوود

پسران داوود که در حبرون به دنیا �آمدند عبارتند از:
اَمنون ،پسر اول او که مادرش اخینوعم یزرعیلی بود،
دوم دانیال پسر ابیجایل کرملی2 ،سوم ابشالوم پسر معکه ،دختر
تلمای پادشاه َجشور ،چهارم ادونیا ،پسر َحجیت3 ،پنجم شفطیا
پسر ابیطال و ششم یترعام پسر عجله بود.
4این شش پسر او در حبرون ،جایی که مدّت هفت سال و
شش ماه سلطنت کرد ،متولّد شدند.
بعد به اورش���لیم مهاجرت نمود و در �آنجا مدّت سی و سه
سال دیگر پادشاهی کرد5 .در دوران اقامتش در اورشلیم دارای
پسران دیگری هم شد که چهار نفر �آنها را بتشبع ،دختر عمیئیل
به دنیا �آورد .نامهای ایشان شمعی ،شوباب ،ناتان و سلیمان
بودند.
6نُه نفر دیگر ایشان َیبحار ،الیشوع ،الیفالط7 ،نوجه ،نافج،
یافیع8 ،الیشمع ،الیاداع و الیفلط نام داشتند9 .همٔه اینها پسران
داوود بودند .به غیراز ایشان پسران دیگر هم از صیغههای خود
داشت .او همچنین دارای یک دختر به نام تامار بود.
خانوادۀ سلیمان

10این است نام فرزندان سلیمان که نسل به نسل به پادشاهی
رسیدند :رحبعام ،ابیا� ،آسا ،یهوشافاط11 ،یورام ،اخزیا ،یو�آش،
12امصیا ،عزریا ،یوتام�13 ،آحاز ،حزقیا ،منسی14 ،امون ،یوشیا.
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15پسران یوشیا :اولی یوحانان ،د ّومی یهویاقیم ،سومی ِصدقیا و
چهارمی شلوم16 .پسران یهویاقیمَ :ی ُکنیا و پسر او صدقیا.
17پس���ران َی ُکنی���ا که در دوران اس���ارت او به دنی���ا �آمدند:
شالتیئیل18 ،ملکیرام ،فدایا ،شناصرَ ،یقمیا ،هوشاماع و نَدَبیا.
19پسران فدایاَ :ز ُربابل و شمعی .پسران ز ُربابلَ :مشلام و حننیا
و خواهرشان ،ش���لومیت20 .پنج پسر دیگر او َحشوبه ،اوهل،
ح َسد بودند.
برخیاَ ،ح َسدیا و ُیوشَ ب َ
21حننیا دو پسر داشت به نامهایَ :ف َلطیا و اشعیا ،اشعیا پدر
رفایا بود و رافایا پدر ارنان ،ارنان پدر عوبدیا ،عوبدیا پدر شکنیا
22و شمعیا پسر شکنیا .پنج پسر شمعیا :حطوش ،یجال ،باربح،
نعریا و ش���افاط بودند23 .سه پس���ر نعریا :الیوعینای ،حزقیا و
عزریقام بودند24 .هفت پسر الیوعینای :هودایا ،الیاشیب ،فلایا،
عقوب ،یوحانان ،دلایاع و عنانی بودند.

4

فرزندان یهودا

پسران یهودا :فارص ،حصرون ،کرمی ،حور و شوبال.
َ 2ر�آیا ،پس���ر شوبال پدر یحت و یحت پدر اخومای و
لاهد بود و ایشان به خانوادههای صرعاتیان تعلّق داشتند.
3پسران عیطام :یزرعیل ،یشما ،یدباش و دخترش َهص َللفونی
بودند4 .فنوئیل بانی جدور و عازر بانی خوشه بود .ایشان پسران
حور ،پسر اول افراته ،بانی بیتلحم بودند.
5اشحور ،بانی تقوع دو زن داشت به نامهای حلا و نعره.
6نعره مادر ُاخزام ،حافر ،تیمانی و اخش���طاری بودَ 7 .ص َرت،
صوحر ،اتنان.
8و قوس پدر عانوب و صوبیبه وج ّد خاندان اخرحیل ،پس���ر
ها ُرم بود.
9یعبی���ص محترمتر از دیگر برادران خ���ود بود .مادرش او را
یبعیص نامید و گفت« :من او را با درد به دنیا �آوردم10 ».یبعیص
نزد خدای اسرائیل دعا کرد و گفت« :خدایا ،مرا برکت ده و
سرزمین مرا وسعت ببخش ،با من باش و مرا از هر �آنچه پلید
است و باعث درد من میش���ود دور نگاهدار ».و خدا دعای
او را اجابت فرمود.
نامهای خانوادههای دیگر

11کلوب ،برادر ش���وحه ،پدر َمحیر و محیر پدر اشتون بود.
12اشتون پدر بیت رافا ،فاسیح و تحنه و تحنه بانی عیرناحاش
بود .ایشان از اهالی ریقه بودند.
715

اول تواریخ 4

13عتنئیل و س���رایا پس���ران قناز بودند .عتنئیل پدر حتات و
َ 14معونوتای بود و َمعونوتای پدر ُعفره.
سرایا پدر یو�آب و یو�آب د ّرٔه صنعتگران را پایهگذاری کرد و
همٔه هنرمندان ماهر در �آنجا سکونت داشتند.
15کالیب ،پسر َی ُف َنه دارای سه پس���ر به نامهای عیر ،ایله و
ناعم بود و ایله پدر قناز بود.
16زیف ،زیفه ،تیریا و اَ َسرئیل پسران یهللئیل بودند.
َ 17ی َترَ ،م َرد ،عیفَر و یالون پسران َعز َره بودند .مریم ،شمای
و یش���بع ،پدر اش���تموع فرزندان بتیه ،دختر فرعون بودند که
برای شوهر خودَ ،م َرد به دنیا �آورد18 .زن یهودی َم َرد هم سه
پسر داشت به نامهای یارد ،بانی جدور ،جابر ،بانی سوکو و
یقوتیئیل ،بانی زانوح.
19زن هودیه خواهر ن ََحم بود .یکی از پس���ران او ،پدر قعیله
جرمی و دیگری پدر اشتموع معکاتی بود.
20اَمنون ،رنه ،بنحانان و تیلون پسران شیمون بودند.
زوحیت و بنزوحیت پسران یشعی بودند.
فرزندان شیله

21پسران شیله پسر یهودا :عیر بانی لیکه ،لعده بانی مریشه
و ج ّد خاندان بافندگان کتان بود که در بیت اش���بیع زندگی
میکردند22 .یوقیم و اهالی ش���هر کوزیبا ،یو�آش و س���اراف،
حکمران مو�آب که بعد به یشوبی لحم بازگشت ،این نامها از
مدارک باستانی بهجا ماندهاند23 .این افراد کوزهگر و ساکن
نتاعیم و جدیره بودند و برای پادشاه کار میکردند.
نسل شمعون

24نموئیل ،یامین ،یاریب ،زارح و شاول پسران شمعون بودند.
25ش���اول پدر شلوم و پدر بزرگ مبس���ام و ج ّد مشماع بود.
26فرزندان مش���ماع :حموئیل پسرش ،زکور نوهاش و شمعی
نتیجهاش بود27 .شمعی شانزده پسر و شش دختر داشت ،ا ّما
برادرانش فرزندان زیادی نداشتند .بنابراین جمع ّیت طایفٔهشان
کمتر از جمع ّیت طایفٔه یهودا بود�28 .آنها در شهرهای بئرشبع،
ُمولاده ،حصر-ش���وعال29 ،بلهه ،عاصم ،تول���اد30 ،بتوئیل،
ُحرما ،صقلغ31 ،بیت مرکبوت ،حصر سوس���یم ،بیتبرئی و
شعرایم سکونت داش���تند .این شهرها تا دوران سلطنت داوود
در اختیار ایشان بودند32 .پنج قریت اطرافشان عیطام ،عین،
رِمون ،توکن و عاشان بودند33 .به علاؤه تمام روستاهایی که
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در جوار شهرها تا بعلت قرار داشتند ،اینها مکانهای سکونت
ایشان بود و برای خود شجرهنامهای نوشته بودند.
34مشوباب ،یملیک ،یوشه پسر امصیا35 ،یوئیل ،ییهو پسر
یوشبیا ،نوه سرایا ،نتیجٔه عسیئیل36 ،الیوعینای ،یعکوبه ،یشوحایا،
عسایا ،عدیئیلَ ،یسیمیئیل ،بنایاهو37 ،و زیزا پسر شفعی ،پسر
الون ،پسر یدایا ،پسر شمری ،پسر شمعیا38 .اشخاص نامبرده
رؤسای خاندانها بودند .چون تعداد خانوادههایشان زیاد شدند،
39ایشان برای یافتن چراگاه برای گلّههای خود تا دهانٔه َجدور
در شرق د ّره کوچ کردند�40 .آنجا چراگاه خوب و حاصلخیز
و زمینی گس���ترده� ،آرام و امنی یافتند .ساکنان قبلی �آنجا قوم
حام بودند.
41اشخاص مذکور در زمان سلطنت حزقیا ،پادشاه یهودا به
�آنجا �آمدند .س���اکنان �آنجا را که معونی���ان بودند با چادرها و
خانههایشان از بین بردند که تا امروز اثری از �آنها باقی نیست
و خود در �آنجا س���اکن ش���دند ،زیرا �آنجا چراگاه خوبی برای
رمههایشان داشت42 .سپس پانصد نفر از طایفٔه شمعون به اَدوم
رفتند .رهبران ایشان پسران یشیع ،یعنی فلطیا ،نعریا ،رفایا ُعزیئیل
بودند�43 .آنها باقی ماندٔه عمالقه را که فرار کرده بودند ،از بین
بردند و خودشان تا به امروز در �آنجا زندگی میکنند.

5

نسل رئوبین

رئوبین پس���ر اول یعق���وب بود ،ا ّما چ���ون با یکی از
صیغههای پدر خود همبستر شده بود حق نخستزادگی
او به پس���ران یوسف ،پسران اس���رائیل داده ش���د و نام او در
شجرهنامه به ِ
ترتیب پسر اول ثبت نشده است2 .با این وجود
طایفٔه یهودا از همه قویتر شد و یک فرمانروا از �آن بیرون �آمد.
3پسران رئوبین ،فرزند اول یعقوب عبارت بودند از :حنوک،
فلو ،حصرون و کرمی.
4پسران یوئیل :پسرش شمعیا ،نوهاش جوج و نتیجهاش شمعی
بود5 .پسر شمعی میکا ،نوهاش رایا و نتیجهاش بعل بود6 .پسر
بعل ،بئیره بود که تغلت فلناس���ر امپراتور �آشور او را به اسارت
برد .او رهبر طایفٔه رئوبین بود.
8-7ایشان خویشاوندان او هستند که رهبران طایفٔه بودند و
نام ایشان در شجرهنامه ثبت شده است .یعیئیل ،زکریا ،بالع
پس���ر عزاز ،نوه شامع ،نتیجٔه یوئیل .ایشان در عروعیر و تا نِبو
و بعل معون 9و به طرف شرق تا مدخل بیابان و تا رود فرات
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پراکنده بودند ،زیرا گلّٔه گاو ایش���ان در سرزمین جلعاد بسیار
زیاد شدند.
10در دوران س���لطنت ش���ائول ،طایف�ه�ٔ رئوبین ب���ا حاجریان
جنگیدند و �آنها را شکست داده و س���رزمین �آنها را در شرق
جلعاد اشغال کردند.
نسل جاد

11طایفٔه جاد در همسایگی رئوبین ،در سرزمین باشان و تا َسلخه
زندگی میکردند12 .مهمترین شخص ّیت طایفٔه ایشان یوئیل و
بعد از او شافام ،یعنای و شافاط در باشان بودند13 .بق ّیٔه اعضای
طایفه به هفت خاندان تعلّق داشتند که عبارتند از :میکائیل،
مشلام ،شبع ،یورای ،یعکان ،زبع و عابر14 .این افراد از نسل
ابیحایل پسر حوری ،پسر یاروح ،پسر جلعاد ،پسر میکائیل ،پسر
یشیشای ،پسر یحدو و پسر بوز بودند15 .اخی پسر عبدیئیل ،نوه
جونی رئیس خاندان بود16 .این مردم جلعاد و اطراف �آن را در
سرزمین باشان و همچنین چراگاههای وسیع شارون را در اختیار
خود داشتند17 .همٔه این اسامی در زمان یوتام پادشاه یهودا و
یربعام ،پادشاه اسرائیل در شجرهنامه ثبت شدهاند.
ارتشی از طایفههای شرقی

18در طایفههای رئوبین ،جاد و نیم طایفٔه منسی چهل و چهار
هزار و هفتصد و شصت س���رباز باتجربه که به سپر و شمشیر
و کمان مس���لّح بودند ،وجود داش���ت�19 .آنها به جنگ قبایل
ِ
حاجریان یطور ،نافیش و نوداب رفتند20 .ایشان به خدا توکّل
کردند و به درگاه او نیایش کردند و خداوند نیایش ایش���ان را
پاس���خ داد و ایش���ان را بر حاجریان و متّحدانشان پیروز کرد.
21ایش���ان از دشمن پنجاههزار نفر ش���تر ،دویست و پنجاههزار
ر�أس گوس���فند و دو هزار ر�أس الاغ به غنیمت گرفتند و صد
هزار نفر اسیر کردند22 .ایشان بسیاری از دشمنان را کشتند،
زیرا �آن جن���گ ،ارادٔه خدا بود و �آنها در �آن س���رزمین تا زمان
تبعید خود زیستند.
نیم طایفۀ منسی

23نصف طایفٔه منسی جمع ّیت زیادی بود .محل سکونت �آنها
از باشان تا بعل حرمون ،سنیر و کوه حرمون وسعت داشت.
24رهبران خاندانهای �آنها عبارت بودند از :عیفَر ،یشعی ،الیئیل،
عزرئیل ،ارمیا ،هودویا و یحدیئیل .همٔه ایشان رهبران جنگجو،
شجاع و مشهور خانوادههای خود بودند.
718

اول تواریخ  5و6 

25ا ّما ایشان در مقابل خدای اجداد خود گناه کردندُ .بتهای
مردم �آن سرزمین را که خداوند از سر راهشان برداشته و از بین
برده بود ،میپرس���تیدند26 .پس خداوند س���بب شد که فول،
امپراتور �آشور مشهور به تغلت فلناسر به کشور ایشان حمله کند
و م���ردم رئوبین ،جاد و نیم طایفٔه منس���ی را به حلح ،خابور،
هارا و رود جوزان به اسارت ببرد� .آنها تا به امروز ساکن �آنجا
هستند.

6

نسل الوی

اینها نامهای پسران لاوی هستند :جرشون ،قهات و
مراری2 .قهات چهار پسر به نامهای عمرام ،یصهار،
حبرون و ُعزیئیل داشت.
3هارون ،موسی و مریم فرزندان عمرام بودند .ناداب ،ابیهو،
العازار و ایتامار پسران هارون بودند.
4العازار پدر فینحاس ،فینحاس پدر ابیش���وع5 ،ابیشوع پدر
ُبقی ،بقی پدر ُع���زِی6 ،عزی پدر َز َرحیا ،زرحیا پدر مرایوت،
7مرای���وت پ���در اَ َمریا ،امریا پ���در اخیط���وب8 ،اخیطوب پدر
صادوق ،صادوق پدر اخیمعص9 ،اخیمعص پدر ُعز ّریاُ ،عز ّریا
پدر یوحان���ان10 ،یوحانان پدر عزریا (عزریا در معبد بزرگ که
سلیمان در اورش���لیم س���اخت کاهن بود11 ).عزریا پدر امریا،
امریا پدر اخیط���وب12 ،اخیطوب پدر ص���ادوق ،صادوق پدر
شلوم13 ،شلوم پدر حلقیا ،حلقیا پدر عزریا14 ،عزریا پدر سرایا
و س���رایا پدر یهوصاداق بود15 .زمانی که خداوند مردم یهودا
و اورشلیم را به دس���ت نبوکدنصر تبعید ساخت ،یهوصاداق
هم تبعید شد.
سایر نسل الوی

16چنانکه قبلا گفته شد ،لاوی سه پسر به نامهای جرشون،
قهات و مراری داشت و هر کدام �آنها از خود دارای پسران بود.
17جرشون پدر لبنی و شمعی بود18 .عمرام ،یصهار ،حبرون و
ُعزیئیل پسران قهات19 ،محلی و موشی پسران مراری بودند.
ایشان فرزندان لاوی ،نسل به نسل ،میباشند:
20جرشون پدر لبنی ،لبنی پدر یحت ،یحت پدر زمه21 ،زمه
پدر یو�آخ ،یو�آخ پ���در عدو ،عدو پدر زارح و زارح پدر یاترای
بود.
22قه���ات پدر عمیناداب ،عمین���اداب پدر قورح ،قورح پدر
ّاس���یرّ 23 ،اس���یر پدر القانه ،القانه پدر ابیاساف ،ابیاساف پدر
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ّاسیرّ 24 ،اسیر پدر َت َحت ،تخت پدر اوریئیل ،اوریئیل پدر ُعزیا
و ُعزیا پدر شاول بود.
25عماسای و اخیموت پسران القانه بودند26 .اخیموت پدر
صوفای ،صوفای پدر ن ََحت27 ،نخت پدر الیاب ،الیاب پدر
یروحام و یروحام پدر القانه بود.
28پسران سموئیل :اولی یوئیل و د ّومی ابیا بود.
29م���راری پدر محلی ،محلی پدر لبنی ،لبنی پدر ش���معی،
شمعی پدر عزه30 ،عزه پدر شمعیا ،شمعیا پدر هجیا و هجیا
پدر عسایا بود.
نوازندگان معبد بزرگ

31این اس���ت ن���ام مردانیکه داوود بع���د از �آوردن صندوق
پیمان به معبد بزرگ برای نواختن موسیقی در �آنجا گماشت.
32ایشان تا قبل از ساختن معبد بزرگ توسط سلیمان در اورشلیم
در برابر خیمٔه مقدّس خداوند طب���ق اصول مق ّرر انجام وظیفه
میکردند.
33شجرهنامٔه کسانیکه این مسئول ّیت را داشتند از این قرار
بود :از خاندان قهات :هیمان رهبر گروه سرایندگان ،پسر یوئیل
که نسل او به یعقوب میرسد عبارت بود از :هیمان ،یوئیل،
س���موئیل34 ،القانه ،یروحام ،الیئیل ،توح35 ،صوف ،القانه،
مهت ،عماس���ای36 ،القانه ،یوئیل ،عزریاَ ،صفَنیاَ 37 ،ت َحت،
ا ّسیر ،ابیاساف ،قورح38 ،یصهار ،قهات ،لاوی و اسرائیل.
39برادرش �آساف که در دست راست وی میایستاد� :آساف
پسر برکیا پسر شمعی40 ،میکائیلَ ،ب ِ
عسیا ،ملکیا41 ،اتنی ،زارح،
عدایا42 ،اِیتان ،زمه ،شمعی43 ،یحت ،جرشون و لاوی.
44در سمت چپ ،خویشاوندان پسران موری که از نسل لاوی
بودند میایس���تادند عبارتند از :ایتان پسر قیشی ،پسر عبدی،
پسر ملوک45 ،حشبیا ،امصیا ،حلقیا46 ،امصی ،بانی ،شامر،
47محلی ،موشی ،مراری و لاوی.
48سایر لاویان به وظایف مختلف در معبد خداوند خدمت
میکردند.
نسل هارون

49هارون و پسرانش در قربانگاه هدایای سوختنی و در قربانگاه
ُبخور برای ک ّفارٔه گناهان مردم اسرائیل قربانی میکردند و کارهای
مقدّسترین مکان را مطابق دستورات موسی خدمتگزار خدا بجا
می�آوردند50 .این است نامهای پسران هارون :العازار ،فینحاس،
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ابیشوع51 ،بقیُ ،عزیَ ،ز َرحیا52 ،مرایوت ،امریا ،اخیطوب،
53صادوق و اخیمعص.
محل سکونت الویان

54این سرزمینی است که به خاندان هارون ،از خاندان قهات،
واگذار شد .ایشان اولین سهم از زمینهایی را که به لاویان داده
شد دریافت کردند55 .این سرزمین شامل حبرون در قلمرو یهودا
و چراگاههای اطراف �آن میش���ود56 .ا ّما زمینهای اطراف �آن
شهر با روستاهای �آنها به کالیب پس���ر یفنه داده شدند57 .به
نسل هارون ش���هرهای پناهگاه :حبرون ،لبنه ،با چراگاههای
�آنها و همچنین شهرهای یتیر ،اشتموع ،با چراگاههای �آنها را
دادند58 .حیلین ،دبیر59 ،عاشان ،بیت شمس60 ،از سرزمین
بنیامین این شهرها با چراگاههایشان به خاندان قهات داده شد:
جبعهَ ،ع َل َمت و عناتوت که جمعاً سیزده شهر میشدند61 .ده
ش���هر به بق ّیٔه خاندان قهات در سرزمین غربی طایفٔه منسی به
قید قرعه تعلّق گرفت.
62برای خانوادههای خاندان جرش���ون س���یزده ش���هر را در
طایفههای یساکار ،اشیر ،نفتالی و نیم طایفه منسی در باشان
تعیین کردند63 .به خانوادههای مراری در سرزمین رئوبین جاد
و زبولون دوازده شهر را به حکم قرعه دادند64 .به این ترتیب
مردم اسرائیل برای لاویان شهرها و چراگاهها را تعیین کردند.
65از طایفههای یهودا ،شمعون و بنیامین ،شهرهای نامبرده به
قید قرعه به ایشان داده شد.
66به بعضی از خانوادههای قهات شهرهایی با چراگاههایشان
از سرزمین طایفٔه افرایم داده شد67 .که عبارت بودند از شکیم،
شهر پناهگاه در کوهستان افرایم ،جازر68 ،یقمعام ،بیت حورون،
69ایلون و جت رِمون70 .از نصف طایفٔه منسی شهرهای عانیر
و بلعام را به بق ّیٔه خانوادٔه قهات دادند.
71شهرها و چراگاههای �آنها که به خانوادههای خاندان جرشون
داده شد عبارت بودند از:
در شرق س���رزمین منس���ی ش���هر جولان در باش���ان و شهر
عشتاروت.
72از طایفٔه یساکار :قادشَ ،د َب َره73 ،راموت ،عانیم.
74از طایفٔه اشیر مش�آل ،عبدون75 ،حقوق و رحوب.
76از طایفٔه نفتالی قادش در جلی���ل ،حمون و قیریتایم را با
چراگاههای اطراف �آنها برای پسران جرشوم تعیین کردند.
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77به بق ّیٔه خانوادههای خاندان مراری ،این شهرها با چراگاههای
�آنها برای ایشان تعیین ش���د :رمونو و تابور ،از سرزمین طایفٔه
زبولون.
78در س���رزمین رئوبین ،شرق رود اردن ،مقابل شهر اریحا،
باصر در بیابان ،یهصه79 ،قدیموت و َمیف َعت.
80از طایفٔه جاد راموت در جلعاد ،محنایم81 ،حشبون و یعزیر
را با چراگاههای اطراف �آنها.

7

نسل یساکار

یس���اکار چهار پس���ر داش���ت به نامهای تولاع ،فوه،
یاشوب و شمرون.
2عزی ،رفایا ،یریئیل ،یحمای ،یبسام و سموئیل پسران تولاع
و همگی رؤسای خانواده و مردان دلاور زمان خود بودند .در
دوران سلطنت داوود تعدادشان به بیست و دو هزار و ششصد
نفر میرسید.
3یزرحیا پسر عزی بود و از جمله چهار پسر یزرحیا :میکائیل،
عوبدیا ،یوئیل و یشیا رؤسای خانوادههای خود بودند4 .تعداد
همسران و فرزندان ایش���ان به قدری زیاد بود که سی و شش
هزار نفر مرد برای خدمت سربازی �آماده داشتند.
5در �آمار رس���می خانوادههای طایفٔه یساکار هشتاد و هفت
هزار نفر مرد �آماده خدمت سربازی ثبت شدند.
نسل بنیامین و دان

6بالع ،باکر و یدیئیل سه پسر بنیامین بودند.
7بالع پنج پسر داش���ت ،اصبون ،عزیُ ،عزیئیل ،یریموت و
عیری ایش���ان رؤس���ای خاندان و رزمندگان مشهوری بودند.
نسل �آنها ش���امل بیست و دو هزار و سی و چهار مرد �آماده به
خدمت سربازی میشد.
8زمیره ،یوعاش ،الیعزر ،الیوعینایُ ،عمری ،یریموت ،ابیا،
عناتوت و علمت پسران باکر بودند9 .در �آمار رسمی خاندان
ایشان بیست هزار و دویست مرد �آماده خدمت سربازی ثبت
شده است.
10بلهان پس���ر یدیئیل بود و یعی���ش ،بنیامین ،ایهود ،کنعنه،
زیتان ،ترشیش و اخیشاحر پسران بلهان بودند11 .ایشان رهبران
خانوادهها در خاندان و همٔه س���ربازان مشهوری بودند .نسل
�آنها شامل هفده هزار و دویست مرد �آماده به خدمت سربازی
میشد12 .شفیم و حفیم پسران عیر و حشیم پسر احیر بود.
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نسل نفتالی

13یحصیئی���ل ،جونی ،یصر و ش���لوم پس���ران نفتالی بودند.
مادربزرگشان بلهه نام داشت.
نسل منسی

14اسرائیل و ماخیر پسران منسی بودند که صیغٔه �آرامیاش به
دنیا �آورد .ماخیر پدر جلعاد بود15 .ماخیر برای حفیم و شفیم
همسرانی پیدا کرد .او خواهری داشت به نام معکه .نام پسر
دوم او صلفحاد بود که او تنها چند دختر داشت.
16معکه ،زن ماخیر پسری به دنیا �آورد و او را فارش نامید و
برادرش شارش نام داش���ت که دارای دو پسر به نامهای اولام
و راقم بود17 .بدان پسر اولام بود و اینها فرزندان جلعاد پسر
ماخیر و نوه منسی بودند.
18ایشهود ،ابیعزر و محله پسران همولکه ،خواهر ماخیر بودند.
19اخیام ،شکیم ،لقحی و انیعام پسران شمیداع بودند.
نسل افرایم

20فرزندان افرایم ،نسل به نسل به این قرار بودند :شوتالح،
با َردَ ،ت َحت ،العادا ،تحت21 ،زاباد ،ش���وتالح ،عازر و العاد.
افرایم دو پس���ر دیگر به نامهای العاد و عازر داشت که هنگام
سرقت گلّٔه جتیها به دست افراد محلی کشته شدند22 .افرایم،
پدرشان برای چندین روز بهخاطر �آنها سوگواری کرد و برادرانش
برای تسل ّیت او �آمدند23 .افرایم دوباره با زنش نزدیکی کرد و
همسرش حامله ش���د و پسری به دنیا �آورد .ایشان او را به یاد
�آن مصیبت ،بریعه یعنی فاجعه نام نهادند.
24دختر او شیره نام داشت که شهرهای بیت حورون بالا و
پایین و اُزین شیره را ساخت.
27-25این است سلسلٔه نسل افرایم :رافح پسرش بود؛ رافح
پدر راشف ،راشف پدر تالح ،تالح پدر تاحن ،تاحن پدر لعدان،
لعدان پدر عمیهود ،عمیهود پدر الیش���مع ،الیشمع پدر نون و
نون پدر یهوشوع بود.
28سرزمین و جای سکونت �آنها بیتئیل و روستاهای اطراف
�آن ،نعران در شرق ،جازر ،شکیم و غزه با روستاهای اطراف
�آنها در غرب بودند.
29در امتداد س���رحد طایفٔه منس���ی ،در شهرهای بیتشان،
تعناک ،مجدو ،دور و روس���تاهای اطراف �آنها نسل یوسف،
پسر اسرائیل زندگی میکرد.
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نسل اشیر

30یمنه ،یشوه ،یشوی و بریعه پسران اشیر بودند .خواهرشان
سارح نام داشت.
برزاوت پسران بریعه بودند.
31حا َبر و ملکیئیل پدر َ
32یفلیط ،شومیر و حوتام پسران حابر بودند و دخترش شوعا
نام داشت.
فاسک ،بمهال و َعش َوت پسران یفلیط بودند.
َ 33
حبه و ارام پسران برادرش ،شومیر بودند.
34احیُ ،رهجهَ ،ی َ
35صوفح ،یمناع ،ش���الَش و عامال پسران برادرش ،هیلام
بودند.
36سوحَ ،حرنَفر ،شوعال ،بیری ،یمره37 ،باصر ،هود ،ش َّما،
شَ َلشَ ه ،یتران و بئیرا پسران صوفح بودند.
38یفنهِ ،فس���فا و ارا پس���ران یتران�39 ،آرح ،حنیئیل و رصیا
پسران ُعلا بودند.
40همٔه ایشان فرزندان اشیر بودند .ایشان سران خانوادههای
جنگاوران مشهور و رهبران برجسته بودند .نسل اشیر بیست و
ششهزار نفر سرباز �آماده به خدمت نظام داشت.

8

نسل بنیامین

پس���ران بنیامین اینها بودند :اولی بالع ،د ّومی اشبیل،
سومی اخرخ2 ،چهارمی نوحه و پنجمی رافا.
3ا ّدار ،جیرا ،ابیهود4 ،ابیش���وع ،نعمان ،اخ���وخ5 ،جیرا،
شفوفان و حورام پسران بالع بودند.
6پسران احود که رؤسای خانوادههای خود بودند ،در جبعه
سکونت میکردند� .آنها در جنگ دستگیر و به مناحت تبعید
شدند7 .نامهای �آنها نعمان ،اخیا و جیرا بودند .جیرا پدر عزا
و اخیحود بود.
8شحرایم زنهای خود ،حوشیم و بعرا را طلاق داد9 ،سپس
وقتی در سرزمین مو�آب زندگی میکرد با خوداش ازدواج نمود
و دارای هفت پس���ر شد .نامهایش���ان یوباب ،ظیبا ،میشاع،
َملکام10 ،بعوص ،شکیا و مرمه و همٔه �آنها رؤسای خانوادههای
خود بودند.
11از یک زن دیگر خود که حوشیم نام داشت ،صاحب دو
پسر به نامهای ابیطوب و الفعل شد.
12عابر ،مش���عام و شامر پسران الفعل بودند .شامر شهرهای
اونو و لود را با روستاهای اطراف �آنها �آباد کرد.
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بنیامینیان در جت و ایلون

13پس���ران دیگرش بریعه و س���امع رؤس���ای خانواده بودند و
در ایلون سکونت داشتند و �آنها بودند که ساکنان جت را از
وطنشان اخراج کردند.
14اخیو ،شاشق ،یریموتَ 15 ،ز َبدیا ،عارد ،عادر16 ،میکائیل،
یشفه و یوخا پسران بریعه بودند.
بنیامینیان در اورشلیم

َ 17ز َبدیاَ ،مش���لام ،حزقی ،حابرَ 18 ،یش َمرای ،یزلیا و یوباب
پسران الفعل بودند.
19یعقیم ،زِکری ،زبدی20 ،الیعینای ،صلتای ،ایلیئیل21 ،ادایا،
مرت پسران شمعی بودند.
برایا و ِش َ
22یشفان ،عابر ،ایلیئیل23 ،عبدون ،زکری ،حانان24 ،حننیا،
عیلامَ ،عنتوتیا25 ،یفدیا و فنوئیل پسران شاشق بودند.
26شمشرای ،شحریا ،عتلیا27 ،یعرشیا ،ایلیا و زکری پسران
یرحام بودند28 .اینها همه رؤس���ای خانوادههای خود بودند و
در اورشلیم سکونت داشتند.
بنیامینیان در جبعون و اورشلیم

29یعیئیل ،بانی جبعون ،در جبعون زندگی میکرد و نام زنش
معکه بود30 .پسر اول او عبدون و پسران دیگرش صور ،قیس،
بعل ،ناداب31 ،جدور ،اخیو ،زکریا32 ،و مقلوت که پدر شماه
بود در اورشلیم با خویشاوندان خود یکجا زندگی میکردند.
خانوادۀ شائول پادشاه

33نیر ،پدر قیس ،قیس پدر ش���ائول پادشاه و شائول پادشاه
پدر یوناتان ،ملکیشوع ،ابیناداب و اشبعل بود34 .یوناتان پدر
مریب بعل و مریب بعل پدر میکا بود.
35فیتون ،مالَک ،تحریع و �آحاز پسران میکا بودند�36 .آحاز
پدر یهوعده و یهوعده پدر علمت ،عزموت و زمری بود .زمری
پدر موصا 37و موصا پدر بنعا ،بنعا پدر رافه ،رافه پدر العاسه
و العاسه پدر �آصیل بود.
�38آصیل دارای شش پسر به نامهای َعزریقامُ ،بکرو ،اسماعیل،
شعریا ،عوبدیا و حانان بودند39 .برادر او ،عیشق سه پسر داشت:
اولی اولام ،د ّومی یعوش و سومی الیفلط بود.
40پس���ران اولام مردان نیرومند ،ش���جاع و تیراندازانی ماهر
بودند .این مردان یکصد و پنجاه پسر و نوه داشتند و از طایفٔه
بنیامین بودند.
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9

مردمی که از اسارت بازگشتند

اسامی همٔه مردم اسرائیل مطابق خانوادٔه ایشان در کتاب
پادشاهان اسرائیل ثبت شده بود.
مردم یهودا بهخاطر مجازات گناهان خود به بابل به اسارت
برده ش���ده بودند2 .نخستین کسانیکه بازگشتند و در شهرها
و املاک خود ساکن ش���دند ،مردم عادی اسرائیل ،کاهنان،
لاویان و کارگران معبد بزرگ بودند3 .این است نام گروهی از
مردم طایفههای یهودا ،بنیامین و افرایم و منسی که به اورشلیم
رفتند و در �آنجا ساکن شدند.
4عوتای ،پسر عمیهود ،پسر ُعمری ،پسر اِمری ،پسر بانی،
از نسل فارص ،پسر یهودا5 .از خانوادٔه شیلونیان :عسایا ،پسر
اول و پسرانش6 .از خانوادٔه زارح :یوئیل و خویشاوندان او.
تعداد ساکنان طایفٔه یهودا در اورشلیم ششصد و نَود نفر بود.
7از طایفٔه بنیامینَ :س���لو ،پس���ر مش���لام ،نوه هودیا ،نتیجٔه
هسنو�آه8 ،یبنیا پسر یروحام ،ایله پسر عزی ،نوه مکری ،مشلام
پسر شفطیا ،نوه رعوئیل ،نتیجٔه یبنیا.
9تعداد این مردم طبق نسب نامٔه ایشان نهصد و پنجاه و شش
نفر و همگی رؤسای خانوادٔه خود بودند.
کاهنان ساکن اورشلیم

10از کاهنان :یدعیا ،یهویاریب ،یاکین11 ،عزریا ،پسر حلقیا،
پسر مشلام ،پسر صادوق ،پسر مرایوت ،پسر اخیطوب مسئول
معبد بزرگ12 ،عدایا ،پسر یروحام ،پسر فشحور ،پسر ملکیا،
معسای ،پسر عدیئیل ،پسر یحزیره ،پسر مشلام ،پسر مشلیمیت،
پسر امیر و خویشاوندان ایشان.
13تعداد کاهنان هزار و هفتصد و شصت نفر و همه رؤسای خانواده و
اشخاص کاردانی بودند و در معبد بزرگ انجام وظیفه میکردند.
الویان ساکن اورشلیم

14از لاویان :شمعیا ،پسر حشوب ،پسر عزریقام ،پسر حشبیا
از خانوادٔه مراری15 .یقبقر ،حارشِ ،جلال ،متنیا ،پسر میکا،
نؤه زکری ،نتیجٔه �آساف16 ،عوبدیا ،پسر شمعیا ،نؤه ِجلال،
نتیجٔه یدوتون ،برخیا ،پسر �آسا ،نؤه القانه ،ایشان در روستاهای
نطوفاتیان سکونت داشتند.
دروازهبانان ساکن اورشلیم

17دروازهبانان عبارت بودند از :ش���لوم رئی���س دروازهبانان،
عقوب ،طلمون ،اخیمان و نزدیکانشان18 .تا �آن زمان اعضای
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خاندان ایشان از دروازٔه شرقی پادشاه محافظت میکردند و قبل
از �آن از اردوگاههای لاویان نگهبانی میکردند.
19شلوم ،پس���ر قوری ،نؤه ابیاساف ،نتیجٔه قورح و اعضای
خانوادٔه قورحیان مسئول نگهبانی دروازٔه ورودی خیمٔه مقدّس
خداوند بودند ،همانگونه که اجداد �آنها مسئول نگهبانی اردوگاه
خداوند بودند20 .فینحاس ،پسر العازار قبلا ً رئیس دروازهبانان
بود و خداوند با او میبود.
21زکریا ،پسر مشلمیا دروازهبان دروازٔه ورودی خیمٔه مقدّس بود.
22تعداد نگهبانان درهای ورودی و دروازهها دویست و دوازده
نفر بودند .ایشان طبق روستاهایی که در �آن زندگی میکردند،
ثبت نام شده بودند .داوود پادشاه و سموئیل رائی اجداد ایشان
را برای این مس���ئول ّیت گمارده بودند23 .ایشان و فرزندانشان
به نگهبانی از دروازٔه معبد بزرگ ادام���ه دادند24 .دروازهبانان
در چهار جهت شرق ،غرب ،ش���مال و جنوب قرار داشتند.
25خویشاوندان �آنها به نوبت ،از روستاهای مربوطه می�آمدند و
برای هفت روز در �آنجا به ایشان کمک میکردند26 .ایشان
چهار رئیس داش���تند ،همه لاوی بودند و مس���ئول ّیت اتاقها و
خزانههای معبد بزرگ خداوند را به دوش داشتند27 .بهخاطر
اهم ّیت کار ایشان در نزدیکی معبد بزرگ زندگی میکردند تا
از دروازههای �آن نگهبانی و هر صبح �آنها را باز کنند.
دیگر الویان

28بعضی از ایشان مسئول ظروف مربوط به مراسم معبد بزرگ
بودند و هنگامیکه �آنها را برمیداش���تند و بازمیگرداندند �آنها
را میشمردند29 .دیگران مس���ئول وسایل مقدّس دیگر� ،آرد،
ش���راب ،روغن زیتون ،بخور و عطریّات بودند30 .مس���ئول ّیت
مخلوط کردن و ساختن عطریّات با کاهنان بود.
31یکی از لاویان به نام متتیا ،فرزند نخست شلوم از خاندان
قورحی مسئول پختن نان اهدایی بود32 .بعضی از افراد خاندان
قهات مسئول پختن نان مقدّس برای روز سبت بودند.
33بعضی از خانوادههای لاوی مس���ئول موس���یقی در معبد
بزرگ بودند .رهبران این خانوادهها در ساختمان معبد بزرگ
زندگی میکردند .چون کار �آنها ش���بانهروزی بود ،مسئول ّیت
دیگری نداشتند.
34افراد نامبرده طبق شجرهنامه ،همه از رهبران خانوادههای
لاوی بودند که در اورشلیم زندگی میکردند.
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نسب نامه و نسل شائول پادشاه

(اول تواریخ )38-29:8

35یعیئیل ،بانی جبعون ،در جبعون سکونت داشت .نام زنش
معکه 36و نام پسر اولش عبدون بود .بعد از او صور ،قیس،
بعل ،نیر ،ن���اداب37 ،جدور ،اخی���و ،زکریا و مقلوت بودند.
38مقلوت پدر شماه بود که با خویشاوندان خود در اورشلیم
زندگی میکرد.
39نیر پدر قیس ،قیس پدر ش���ائول و ش���ائول پ���در یوناتان،
ملکیشوع ،ابیناداب و اش���بعل بود40 .مریب بعل پسر یوناتان
و میکا پس���ر مریب بعل بود41 .فیتون ،مالک ،تحریع و �آحاز
پسران میکا بودند�42 .آحاز پدر یعره ،یعره پدر علمت ،عمری
و زمری و زمری پدر موصا43 ،موصا پدر بنعا بود .رفایا پسر
بنعا ،العاسه نوه و �آصیل نتیجهاش بود.
�44آصیل ش���ش پس���ر بهنامهای عزریقامُ ،بکرو ،اسماعیل،
شعریا ،عوبدیا و حانان داشت.

10

مرگ شائول پادشاه

(اول سموئیل )13-1:31

فلسطینیها در دامنه کوه جلبوع با اسرائیل جنگ
کردند ،بسیاری از اسرائیلیها در �آنجا کشته شدند
و بق ّیٔه �آنها با شائول و پسرانش گریختند2 .ا ّما فلسطینیها به
�آنها رسیدند و سه پسر شائول ،یوناتان ،ابیناداب و ملکیشوع را
کشتند3 .نبرد سختی در اطراف شائول در گرفت ،کمانداران
او را یافتند و او با تیر ایشان زخمی ش���د4 .شائول به جوانی
که اس���لحه او را حمل میکرد گفت« :شمشیر خود را در�آور
و مرا ب ُکش تا این فلس���طینیهای کافر مرا تحقیر نکنند ».ا ّما
مرد جوان بسیار ترسیده بود و چنین نکرد .پس شائول شمشیر
کشید و خود را به روی �آن انداخت5 .هنگامیکه مرد جوان
دید شائول مرده است ،خود را بر روی شمشیر خود انداخت
و مرد6 .پس ش���ائول و س���ه پس���رش و همٔه خاندان او با هم
کشته شدند7 .هنگامیکه اسرائیلیهایی که در دشت یزرعیل
زندگی میکردند ،شنیدند که ارتش گریخته و شائول و پسرانش
درگذشتهاند شهرها را رها کردند و گریختند� .آنگاه فلسطینیها
�آمدند و شهرها را اشغال کردند.
8فردای �آن روز ،هنگامیکه فلس���طینیها برای لخت کردن
کشتهشدگان �آمدند ،جسد ش���ائول و پسرانش را که در کوه
جلبوع افتاده بود پیدا کردند9 .فلس���طینیها جس���د شائول را
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لخت کردند و سر او و زرهاش را برداشتند و قاصدانی به سراسر
سرزمین فلسطین فرس���تادند تا خبر خوش را برای ُبتهایشان و
مردم ببرند10 .ایشان زره شائول را در پرستشگاه خدایان خود
و سرش را در پرستشگاه بت داجون قرار دادند11 .هنگامیکه
مردم یابیش در جلعاد ش���نیدند که فلس���طینیها با شائول چه
کردهاند12 .ش���جاعترین مردان ایشان رفتند و اجساد شائول و
پسرانش را به یابیش �آوردند و ایشان بدنهای �آنها را زیر درخت
بلوطی به خاک سپردند و هفت روز روزه گرفتند.
13ش���ائول مرد زیرا به خداوند وفادار نب���ود .او از فرمانهای
خداوند سرپیچی کرد .او سعی کرد از ارواح مردگان راهنمایی
بگیرد14 .و از خداوند راهنمایی نخواست .در نتیجه خداوند
او را کشت و پادشاهی را به داوود پسر َیسی داد.

11

داوود ،پادشاه اسرائیل و یهودا

(دوم سموئیل )10-1:5

�آنگاه همٔه قوم اسرائیل در حبرون نزد داوود گرد هم
�آمدند و گفتند« :ما گوشت و استخوان تو هستیم،
2حتّی هنگامیکه شائول پادشاه ما بود ،تو سپاه ما را در جنگها
رهبری کردی و خداوند خدای تو به تو فرمود :تو ش���بان قوم
من ،اسرائیل خواهی بود و پیش���وای �آنها خواهی شد3 ».پس
تمام رهبران قوم اسرائیل نزد پادش���اه در حبرون رفتند و داوود
در پیش���گاه خداوند در حبرون با ایشان پیمان بست و ایشان
داوود را طبق کلام خداوند به س���موئیل به پادش���اهی اسرائیل
مسح کردند.
4داوود و همٔه قوم اسرائیل به اورشلیم حمله کردند که در
�آن زمان �آن را یبوس مینامیدند و س���اکنان ا ّولیه �آن ،یبوسیان
هنوز در �آنجا ساکن بودند5 .یبوسیان به داوود گفتند ،او هرگز
وارد شهر نخواهد شد ،ا ّما داوود قلعٔه صهیون را تسخیر کرد،
س���پس �آنجا را ش���هر داوود نامیدند6 .داوود گفت« :هرکس
اولین یبوسی را بکش���د ،فرمانده ارتش خواهد شد ».یو�آب،
که م���ادرش صرویه بود ،حمله را �آغاز کرد و فرمانده ش���د.
7چون داوود در قلعه زندگی میکرد ،پس �آنجا را شهر داوود
نامیدند8 .از قس���مت شرقی ت ّپه که زمینهای گود را پر کرده
بودند او �آغاز به بازس���ازی ش���هر کرد و یو�آب بق ّیٔه ش���هر را
بازسازی نمود9 .داوود روز به روز نیرومندتر شد؛ زیرا خداوند
ق���ادر متع���ال ب���ا او ب���ود.
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سربازان مشهور داوود

(دوم سموئیل )39-8:23

10این است نامهای رهبران مردان توانای داوود ،که با همٔه
مردم اس���رائیل طبق کلام خداوند از پادشاهی داوود پشتیبانی
کردند.
11این است �آمار مردان توانای داوود :یشبعام َحکمونی فرماندٔه
�آن سه افسر مشهور ،او نیزٔه خود را علیه سیصد نفر بلند کرد
و همه را کش���ت12 .ش���خص دوم میان �آن سه افسر العازار،
پسر دودو از خاندان اخوح بود13 .هنگامیکه فلسطینیها در
َفس���دَمیم برای جنگ جمع ش���ده بودند ،او با داوود بود .در
�آنجا کشتزار جو بود و مردان از دست فلسطینیها گریختند.
14ا ّما او و افرادش در کشتزار جو ایستادگی کردند و از �آن دفاع
نمودند .و فلس���طینیها را کشتند و خداوند با پیروزی بزرگی
ایشان را رهانید.
15هنگامیکه ارتش فلسطین در دشت رفائیم اردو زده بود،
سه نفر از سی نفر فرمانده نزد داوود به غار عدُلام رفتند16 .در
�آن زمان داوود در پناهگاه بود و پادگان فلسطینیها در بیتلحم
بود17 .داوود با حس���رت گفت« :ای کاش کس���ی از چاهی
که در نزدیکی دروازٔه بیتلحم است به من �آبی برای نوشیدن
میداد�18 ».آنگاه �آن سه دلاور از پادگان فلسطینیها گذشتند
و از چاهی که نزدیک بیتلحم بود �آب کشیدند و �آن را نزد
داوود �آوردند .ا ّما داوود �آن را ننوشید ،او �آن را برای خداوند
ریخت19 .و گفت« :من هرگز نمیتوانم این را بنوش���م ،این
مانند نوشیدن خون این مردان است که جان خود را به خطر
انداختند!» پس او نپذیرفت که �آن را بنوشد .کارهای شجاعانه
این سه سرباز شجاع چنین بود.
20ابیشای ،برادر یو�آب فرمانده �آن سی نفر بود .او با سیصد
مرد جنگید و با نیزه خود �آنها را کشت و همردیف �آن سه نفر
مش���هور بود21 .او از همٔه سی نفر مشهورتر بود و رهبر ایشان
شد .ا ّما شهرت او به پای �آن سه نفر نمیرسید.
22بنایاهو ،پسر یهویاداع ،اهل قبصیئیل ،سرباز معروفی بود.
او کارهای شجاعانه فراوانی کرد .از جمله کشتن دو جنگجوی
بزرگ مو�آبی ،او یکبار در یک روز برفی به گودالی وارد شد
و شیری را کشت23 .او همچنین یک مصری را کشت ،مرد
بزرگی که ق���دش دو متر و نیم بود و نی���زهای به اندازٔه چوب
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نساجان در دست داشت .بنایا با چوبدستی به او حمله کرد
و نیزهاش را از دستش گرفت و مصری را با �آن کشت24 .این
بود ش���جاعتهای بنایاهو ،او یکی از س���ی نفر بود25 .او در
میان سی نفر بارز بود ا ّما مانند �آن سه نفر مشهور نبود .داوود
او را به رهبری محافظین خود گمارد.
26مردان ش���جاع ارتش عبارتند از :عس���ائیل ،برادر یو�آب؛
الحانان ،پس���ر دودی بیتلحمی؛ 27ش���مٔه حرودی ،خالَص
فلونی؛ 28عیرا ،پسر عقیش تقوعی؛
ابیعزر عناتوتی؛ 29سبکای حوشاتی؛ عیلای اخوخی؛ 30مهرای
نطوفاتی؛
حالب ،پسر بعنه نطوفاتی؛ 31اتای ،پسر ریبای از جبعه بنیامین؛
بنایاهوی فرعاتونی؛ 32حورای از وادیهای جاعش؛ ابیئیل عرباتی؛
33عزموت برحومی؛ الیحبای شعلبونی؛ 34پسران هاشم جزونی؛
یوناتان ،پسر ش���اجای هراری؛ 35اخیام ،پسر ساکار حراری؛
الیفال ،پسر اور؛ 36حافر مکیراتی؛ اخیای فلونی؛ 37حصرون
کرملی؛ نعرای ،پسر ازبای؛ 38یوئیل ،برادر ناتان؛ مبحار ،پسر
هجری؛ 39صالق عمونی؛ نحرای بئیروتی سلاحدار یو�آب ،پسر
صرویه؛ 40عیرای یتری؛ جا َرب یتری؛ 41اوریای ِحتّی؛ زاباد،
پسر احلای؛ َ 42عدینا ،پسر شیزای رئوبینی سرکرده رئوبینیان و
سی نفر همراهان او؛ 43حانان ،پسر معکه؛ یهوشافاط متنی؛
44عزیای عشتروتی؛ شاماع و یعوئیل ،پسران حونام عروعیری؛
45یدیعئیل ،پسر ِشمری و برادرش ،یوخای تیصی؛ 46الیئیل ،از
محواتی؛ یریبای و یوشوبا ،پسران الناعم؛ یتمه مو�آبی؛ 47الیئیل،
عوبید و یعسیئیل مصوباتی.

12

پیروان داوود از طایفهٔ بنیامین

این است نام مردانی که نزد داوود در صقلغ �آمدند،
هنگامیکه داوود بهخاطر شائول پادشاه پسر قیس
نمیتوانس���ت با �آزادی حرکت کند ،ایشان از گروه دلاورانی
بودند که در نب���رد ،داوود را یاری کردند2 .ایش���ان از طایفٔه
بنیامین و از نزدیکان شائول بودند ،ایشان میتوانستند با دست
راس���ت و چپ با کمان تیراندازی و با فلاخن س���نگ پرتاب
کنند3 .رهبر ایش���ان اخیعزر بود .سپس یو�آش ،هر دو پسران
ش���ماعه جبعاتی و یحزیئیل و فالط ،پسران عزموت و براکه و
ییهوی عناتوتی؛ 4شمعیای جبعونی مردی نیرومند در میان �آن
سی نفر و رهبر ایشان بود ،ارمیا و یحزیئیل ،یوحانان ،یوزاباد
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جدیراتی5 ،العوزای ،یریموت ،بعلیا ،شمریا ،شفطیای حروفی،
6القانه ،یشیا ،عزرئیل ،یوعزر ،و یشبعاماز از خانوادٔه قورحیان،
7یوعیله و زبدیا ،پسران یروحام جدوری.
پیروان داوود از طایفۀ جاد

8هنگامیکه داوود در قلعٔه بیابانی بود رزمندگانی نیرومند و
با تجربه ،از طایفٔه جاد که متخصص در سپر و نیزه ،شیرچهره
و مانند �آهو در کوه تیزپا بودند ،به او پیوستند9 .عازر فرمانده،
دومین عوبدیا ،س���ومین الیاب10 ،چهارمین مش���منه ،پنجمین
ارمیا11 ،ششمین عتای ،هفتمین الیئیل12 ،هشتمین یوحانان،
نهمین الزاباد13 ،دهمین ارمیا و یازدهمین مکبنای.
14این جادیان همه افسران ارتش بودند کوچکترین �آنها برابر
با صد نفر و بزرگترین ایشان برابر با هزار نفر بود�15 .آنها در ماه
اول سال هنگامیکه رود اردن طغیان میکند ،از �آن گذشتند
و مردمی را که در دشتهای شرقی و غربی رود اردن میزیستند
پراکنده ساختند.
پیروان داوود از طایفههای بنیامین و یهودا

16گروه���ی از م���ردان طایفههای بنیامی���ن و یهودا به قلعهای
که داوود در �آن بود رفتند17 .داوود به ملاقات ایشان رفت و
گفت« :اگر شما برای دوستی و کمک به من �آمدهاید ،به اینجا
خوش �آمدید ،به ما بپیوندید؛ ا ّما اگر قصد شما خیانت کردن
به من در برابر دشمنان است با وجودی که من سعی نکردهام
به شما �آسیبی برسانم ،خدای اجدادمان خواهد دانست و شما
را مجازات خواهد کرد».
�18آنگاه روح خدا بر عماسای که بعداً فرمانده سی نفر شد
فرود �آمد و او چنین گفت:
«ای داوود پسر َیسی ،ما از �آن تو هستیم،
پیروزی بر تو و کسانیکه یاران تو هستند،
خداوند پشتیبان توست».
داوود به ایش���ان خوش�آمد گفت و ایش���ان را سرداران سپاه
خود کرد.
پیروان داوود از طایفۀ منسی

19هنگامیکه داوود با فلسطینیان برای جنگ با شائول پادشاه
میرفت گروهی از مردان طایفٔه منسی به او پیوستند .ا ّما داوود
به فلسطینیان کمک نکرد ،زیرا پادشاهان ایشان ترسیدند که
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داوود به او خیانت کند و به سرور سابق خود بازگردد ،در نتیجه
داوود را به صقلغ باز فرس���تادند20 ،اینها نامهای مردان منسی
هستند که با داوود به صقلغ رفتند :عدناح ،یوزاباد ،یدیعئیل،
میکائیل ،یوزاباد ،الیهو و صلتای .اش���خاص نامبرده سرداران
گروهانهای هزار نفری منسی بودند21 .ایشان در نیروهای داوود
افسر وظیفه بودند ،زیرا همٔه ایشان جنگجویان بارزی بودند.
22تقریباً هر روز مردان جدیدی به نیروهای داوود میپیوستند.
بنابراین او بزودی دارای ارتش بزرگی شد.
نامهای افراد ارتش داوود در حبرون

23این اس���ت تعداد افرادی از نیروهای مسلّح که در حبرون
به داوود پیوستند تا مطابق کلام خداوند پادشاهی را از شائول
به داوود واگذار کنند.
24از طایفٔه یهودا :مسلّح با سپر و نیزه ،شش هزار و هشتصد
نفر.
25از طایفٔه شمعون ،مردان شجاع و �آماده برای جنگ ،هفت
هزار و صد نفر.
26از طایفٔه لاوی :چهار هزار و ششصد نفر.
 27یهویاداع ،رئیس خانوادٔه هارون همراه با سه هزار و
هفتصد نفر.
 28صادوق ،جوان شجاع ،با بیست و دو نفر از رؤسای
خانوادٔه پدرش.
29از طایفٔه بنیامین :سه هزار نفر خویشاوندان شائول ،بسیاری
از �آنها تا �آن زمان به شائول وفادار ماندند.
30از طایف�ه�ٔ افرایم :بیس���ت هزار و هش���تصد نفر ،همگی
جنگجویان شجاع معروف خانوادٔه خود بودند.
31از نیم طایفٔه منس���ی :هجده هزار نفر که به نمایندگی از
طایفٔه خود برای مراسم تاجگذاری داوود �آمده بودند.
32از طایفٔه یساکار :دویست نفر از رهبران و افراد تحت فرمان
ایش���ان .این رهبران کسانی بودند که موقع ّیت زمانی را درک
میکردند و میدانستند که قوم اسرائیل باید چه کند
33از طایفٔه زبولون :پنجاههزار نفر سرباز کار�آموزده ،مسلّح
به تمام وس���ایل جنگی� ،آماده نبرد ،با هدفی مش���ترک که به
داوود کمک کنند.
34از طایف�ه�ٔ نفتالی :هزار فرمانده و س���ی و هفت هزار نفر
مسلّح به سپر و نیزه.
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35از طایفٔه دان :بیست و هشت هزار و ششصد نفر مردان
�آماده برای جنگ.
36از طایفٔه اشیر :چهل هزار نفر مردان با تجربه و �آماده برای
جنگ
37از طایفههای رئوبین ،جاد و نصف طایفٔه منسی از شرق
رود اردن صد و بیس���ت هزار سرباز مسلّح به تمام سلاحهای
جنگی.
38تمام این رزمندگان� ،آماده نبرد با ارادٔه راس���خ به حبرون
رفتند تا داوود را پادشاه تمام اسرائیل سازند .بق ّیٔه مردم اسرائیل
در این هدف متّحد بودند39 .ایشان مدّت سه روز با داوود از
غذاها و نوشابههایی که هموطنانشان ته ّیه کرده بودند خوردند
و نوشیدند40 .همچنین همسایگان ایشان ،از سرزمین یساکار،
زبولون و نفتالی �آمدند و به پشت الاغها شترها ،قاطرها و گاوها
خوراک �آوردند .خوراک فراوان� ،آرد ،نان انجیری ،زنبیلهای
انجیر و کشمش ،ش���راب ،روغن زیتون گاو و گوسفند �آورده
شد ،زیرا در اسرائیل شادمانی بود.

13

آوردن صندوق پیمان به اورشلیم

(دوم سموئیل )11-1:6

داوود پادشاه با تمام فرماندهان گروهان هزار نفری
و صد نفری و رهبران قوم مشورت کرد�2 .آنگاه
به مردم اس���رائیل گفت« :اگر ش���ما ت�أیید میکنید و اگر این
خواست خداوند خدای ماست ،بگذارید تا نزد بق ّیٔه هموطنان
خود و کاهنان و لاویان قاصدانی بفرستیم و به �آنها بگوییم تا
نزد ما گرد هم �آیند�3 .آنگاه ما خواهیم رفت و صندوق پیمان
خداوند را که در زمان شائول پادشاه نادیده گرفته شده بود،
باز خواهیم �آورد4 ».مردم از این پیش���نهاد شاد شدند و با �آن
موافقت کردند.
5پس داوود مردم اسرائیل را از شیحور مصر تا گذرگاه حمات
گرد هم �آورد تا صندوق پیم���ان خداوند را از قریت یعاریم به
اورشلیم بیاورند6 .داوود و مردم به شهر بعله که همان قریت
یعاریم است و در سرزمین یهودا بود رفتند تا صندوق خداوند را
که به نام خداوند خوانده میشود و در روی صندوق دو فرشتٔه
نگهبان قرار دارد از �آنجا بیاورند7 .ایشان صندوق خداوند را
از خانٔه ابیناداب با گاری نو حمل کردن���دُ ،ع َّزه و اخیو ا ّرابه
را میراندند8 .داوود و همٔه مردم با همٔه توانایی و با سرود و
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بربط و چنگ و دف و سنج و شیپور در حضور خدا پایکوبی
میکردند.
9هنگامیکه به خرمنگاه کیدون �آمدند ،گاوها لغزیدند و ُعزا
دس���ت خود را دراز کرد تا صندوق پیمان را بگیرد10 ،خشم
خداوند علیه ُعزا افروخته ش���د و او را بزد ،زیرا او به صندوق
دست زده بود و او �آنجا در حضور خدا ُمرد11 .داوود خشمگین
بود زیرا خداوند ُعزا را در خشم مجازات کرده بود� .آن محل
تا به امروز فارص ُعزا نامیده میشود.
12داوود �آن روز از خ���دا ترس���ید و گفت« :چگونه میتوانم
صندوق خدا را نزد خود بب���رم؟» 13پس صندوق را با خود به
ش���هر داوود نبرد ،بلکه �آن را به خانٔه عوبی���د اَدوم جتی برد.
14صندوق خدا مدّت سه ماه در خانٔه عوبید اَدوم ماند و خداوند
همٔه خانواده و داراییاش را برکت داد.

14

فعالیتهای داوود در اورشلیم
ّ

(دوم سموئیل )16-11:5

حی���رام ،پادش���اه صور قاصدان���ی همراه با چوب
سدر ،معماران و ن ّجاران نزد داوود فرستاد تا برای
او کاخی بس���ازند2 .به این خاطر داوود فهمید که خداوند او
را به پادشاهی اسرائیل گماشته است و سلطنت او را بهخاطر
مردم اسرائیل کامروا کرده است.
3داوود در اورشلیم با زنان دیگر عروسی کرد و دارای پسران و
دختران زیادی شد4 .اینها نامهای فرزندان او هستند که در اورشلیم
به دنیا �آمدند :شموع ،شوباب ،ناتان ،سلیمانَ 5 ،یبحار ،الیشوع،
الیفالط6 ،نوجه ،نافج ،یافیع7 ،الیشمع ،الیاداع و الیفلط.
پیروزی بر فلسطینیان

(دوم سموئیل )25-17:5

8هنگامیکه فلسطینیها شنیدند که داوود پادشاه تمام کشور
اسرائیل شده اس���ت ،ارتش �آنها برای دستگیری داوود خارج
شد .پس داوود برای مقابله با ایشان تاخت9 .فلسطینیها به
دشت رفائیم وارد ش���دند و �آغاز به چپاول کردند10 .داوود از
خدا پرسید�« :آیا به فلسطینیها حمله کنم؟ �آیا تو پیروزی از �آن
من خواهی کرد؟»
خدا پاس���خ داد« :بله ،حمله کن ،من به تو پیروزی خواهم
بخشید».
11پس داوود در بعل فراصیم به ایشان یورش برد و ایشان را
شکست داد و داوود گفت« :خدا با دستهای من مانند سیلی
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خروشان دشمنان مرا شکست داد» پس �آن مکان را بعل فراصیم
نامیدند12 .هنگامیکه فلسطینیها گریختندُ ،بتهای خود را بر
جای گذاشتند و داوود دستور داد تا �آنها سوزانده شوند.
13بزودی فلسطینیها به دشت بازگشتند و دوباره به چپاول
پرداختند14 .بار دیگر داوود از خدا راهنمایی خواست و خدا
به او گفت« :از اینجا به ایشان حمله نکن ،بلکه دور بزن و از
سوی دیگر در نزدیکی درختان� ،آمادٔه حمله شو15 .هنگامیکه
تو صدای گامها را از بالای درختان شنیدی� ،آنگاه حمله کن
زیرا من در پیش تو گام خواهم برداشت تا ارتش فلسطینیها را
شکست دهم16 ».داوود مطابق فرمان خدا عمل کرد و فلسطینیها
را از جبعون تا جازر به عقب راند17 .شهرت داوود در همهجا
پراکنده شد و خداوند همٔه ملّتها را از او ترساند.

15

آمادگی برای حرکت صندوق پیمان

داوود خانههایی در شهر داوود برای خود ساخت
و محل���ی برای صن���دوق خداوند �آم���اده کرد و
خیمهای برای �آن برپا کرد�2 .آنگاه داوود گفت« :کس���ی به
ج���ز لاویان نباید صن���دوق خدا را حمل کن���د ،زیرا خداوند
ایش���ان را برگزیده تا صن���دوق خداوند را حمل کنند و او را
برای همیشه خدمت کنند3 ».داوود همٔه مردم اسرائیل را در
اورش���لیم گرد �آورد تا صندوق خداون���د را به جایی که �آماده
کرده بود بیاورد4 .داوود پسران هارون و لاویان را گرد �آورد:
5از خاندان قهات :صد و بیست نفر به رهبری اوریئیل؛ 6از
خاندان مراری :دویس���ت و بیست نفر به رهبری عسایا7 ،از
خاندان جرشون :صد و سی نفر به رهبری یوئیل؛ 8از خاندان
الیصافان :دویست نفر به رهبری شمعیا؛ 9از خاندان حبرون:
هش���تاد نفر به رهب���ری ایلیئیل؛ 10از خان���دان ُعزیئیل :صد و
دوازده نف���ر ب���ه رهب���ری عمین���اداب؛
11سپس داوود صادوق و ابیاتار را که کاهن بودند و اوریئیل،
عسایا ،یوئیل ،شمعیا ،ایلیئیل و عمیناداب را که از لاویان بودند،
فراخواند12 .او به لاویان گفت« :شما رهبران خاندانهای لاوی
هستید ،خود را و برادران خویش را تقدیس نمایید تا صندوق
خداوند خدای اسرائیل را به مکانی که برای �آن �آماده کردهام
بیاورید13 .چون بار اول شما �آنجا نبودید که �آن را حمل کنید،
خداوند خدای ما ،ما را مجازات کرد؛ زیرا �آنگونه که باید او
را ستایش میکردیم ،نکردیم».
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�14آنگاه کاهنان و لاویان خود را تقدیس نمودند تا صندوق
پیمان خداوند خدای اسرائیل را حمل کنند15 .همانطور که
موسی طبق کلام خداوند دستور داده بود ،لاویان با چوبهای
بلندی �آن را بر دوش خود حمل کردند.
16داوود به رهبر لاویان دستور داد تا خویشان خود را برای خواندن
و نواختن چنگ و بربط و سنج بگمارند تا با صدای بلند فریاد شادی
بر�آورند17 .پس لاویان هیمان ،پسر یوئیل و از برادرانش �آساف ،پسر
برکیا و ایتان ،پسر قوشیا از خاندان مراری را برگزیدند 18و با ایشان
خویشاوندان درجه دوم خود ،زکریا ،ی ُعزیئیل ،شمیراموت ،یحیئیل،
عونی ،الیاب ،بنایاهو ،معسیا ،متتیا ،الیفلیا و مقنیا و عوبید اَدوم
و یعیئیل دروازبانان را برگزیدند19 .از سرایندگان :هیمان و �آساف
و ایتان سنجهای برنزی بنوازند20 .و زکریاُ ،عزیئیل ،شمیراموت،
یحیئیل ،عنی ،الیاب ،معسیا و بنایا را برای نواختن چنگ طبق
�آلاموت21 .ا ّما متتیا ،الیفلیا ،مقنیا ،عوبید اَدوم ،یعیئیل ،و عزریا
بربط را طبق ثمانی بنوازند و رهبری کنند.
22کننیا بهخاطر مهارتش در موس���یقی رهبر نوازندگان لاوی
شد23 .برکیا و القانه نگهبانان صندوق پیمان بودند24 .شبنیا،
یوشافاط ،نتنئیل ،عماس���ای ،زکریا ،بنایاهو و الیعزر که همه
کاهن بودند ،نزد صندوق پیمان خداوند شیپور مینواختند .و
عوبید اَدوم و یحیی نگهبان صندوق پیمان بودند.
انتقال صندوق پیمان به اورشلیم

(دوم سموئیل )22-12:6

25پس داوود با رهبران اسرائیل و فرماندهان گروهانهای هزار
نفری به خانٔه عوبید اَدوم رفتند تا با ش���ادمانی صندوق پیمان
خداوند را بیاورند26 .چون خداوند لاویانی که صندوق پیمان
را حمل میکردند کمک کرد ،ایشان هفت گاو و هفت قوچ
قربانی کردن���د27 .داوود و همٔه لاویانی که صندوق پیمان را
حم���ل میکردند ،س���رایندگان و کنیا رهبر س���رایندگان ،همه
رداهای کتانی لطیفی پوش���یده بودند و داوود جامٔه مخصوص
کاهنان بر تن داش���ت28 .پس همٔه اسرائیلیها با فریاد شادی
و صدای بوق و شیپور و سنج و چنگ و بربط همراه صندوق
پیمان خداوند به اورشلیم �آمدند.
29هنگامیکه صندوق پیمان وارد شهر داوود میشد ،میکال
دختر شائول از پنجره نگریست و داوود پادشاه را دید که پایکوبی
و شادی میکند ،پس او را در دل خود خوار شمرد.
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صندوق پیمان را در خیمه میگذارند

ایشان صندوق پیمان خداوند را �آوردند و در داخل
خیمهای که داوود برافراش���ته بود ،قرار دادند .و
قربانیهای سوختنی و سلامتی به حضور خداوند تقدیم کردند.
2پس از اینکه داوود قربانی س���وختنی و س���لامتی را گذراند،
مردم را به نام خدا برکت داد3 .داوود به تمام مردها و زنهای
قوم اسرائیل یک قرص نان ،یک قسمت از گوشت و یک نان
کشمشی داد.
4او گروهی از لاویان را برای خدمت در برابر صندوق پیمان
گماش���ت تا خداوند خدای اسرائیل را نیایش و ستایش کنند.
�5آساف رهبر بود و بعد از او زکریا ،یعیئیل ،شمیراموت ،یحیئیل،
متتیا ،الیاب ،بنایاهو و عوبید اَدوم بودند .یعیئیل نوازندٔه چنگ
و بربط بود و �آس���اف س���نج مینواخ���ت6 .بنایاهو و یحزیئیل
کاهنانی بودند ک���ه در برابر صندوق پیمان خدا به طور مرتب
شیپور مینواختند.
سرود شکرگزاری داوود

(مزمور 15-1:105؛ 13-1:96؛  1:106و )48-47

7در �آن روز بود که داوود برای اولین بار مسئول ّیت سرودهای
ستایشی برای خداوند را به �آساف و لاویان دیگر داد.
 8خداوند را شکر کنید و عظمت او را بیان نمایید.
کارهایی را که انجام داده است به جهانیان اعلام
نمایید.
 9برای او سرود حمد بسرایید.
و کارهای عظیم او را به مردم بگویید.
 10جلال بر نام مقدّس او باد!
شادمان باد ،دلهای کسانیکه خداوند را میجویند!
 11از خدا کمک بطلبید
و همیشه او را بپرستید.
 13-12ای فرزندان بندٔه او ابراهیم،
و ای فرزندان یعقوب ،برگزیدٔه او،
معجزات و داوریهای خدا را به یاد �آورید.
 14او خداوند خدای ماست.
او همٔه زمین را داوری میکند.
 15پیمان او را همیشه به یاد �آور،
کلامی را که فرمان داد ،برای هزار نسل.
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 16پیمانی را که با ابراهیم بست،
و سوگندی را که با اسحاق یاد کرد حفظ خواهد
نمود،
 17عهدی با یعقوب بست
پیمانی جاودانه با اسرائیل.
 18خداوند فرمود« :سرزمین کنعان را
به عنوان ملک ّیت به شما میبخشم».
 19وقتی تعداد �آنها کم بود
و در سرزمین کنعان غریب
 20و در کشورها و سلطنتها سرگردان بودند،
 21خداوند به هیچکس اجازه نداد که به �آنها �آزاری برساند
و برای پشتیبانی �آنها به پادشاهان هشدار داد.
 22و فرمود« :به برگزیدگان من ظلم نکنید،
و به انبیای من ضرر نرسانید»
 23ای مردم زمین ،خداوند را بسرایید.
از نجات او هر روز سخن بگویید.
 24جلال او را به ملّتها اعلام نمایید.
کارهای شگفت او را در میان همٔه مردم بگویید.
 25خداوند بزرگ است ،او را بسیار ستایش کنید
او از همٔه خدایان شگفتانگیزتر است.
 26زیرا همٔه خدایان مردم ُبتها هستند،
ا ّما خداوند �آسمانها را �آفرید.
 27شکوه و جلال در حضور اوست،
و نیرو و شادمانی در معبد بزرگ او.
 28ای تمامی مردم روی زمین ،خداوند را سپاس گویید.
جلال و توان او را سپاس گویید.
 29نام با شکوه خداوند را بستایید،
به معبد بزرگ او بیایید و هدیه بیاورید.
 30به لرزه در�آیید ،همٔه زمینیان،
جهان استوار و پایدار گشته و هرگز نخواهد ُجنبید.
 31ای زمین و �آسمان شاد باشید،
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به ملّتها بگویید خداوند پادشاهی میکند.
 32دریا و �آنچه در �آن است به خروش �آیید
و کشتزارها و هرچه در �آنهاست شادمان گردند.
�	33آنگاه درختان جنگل از شادمانی در حضور خداوند
بخوانند
زیرا او برای داوری زمین می�آید،
 34خداوند را سپاس گویید زیرا او نیکوست،
و مح ّبت پایدار او جاودانه است.
 35به او بگویید« :ای خدای نجاتدهنده،
ما را رهایی بخش ،ما را گردهم �آور و از ملّتها رها
کن،
تا بتوانیم سپاسگزار باشیم
و نام مقدّس تو را ستایش کنیم».
 36سپاس بر خداوند خدای اسرائیل!
او را از اکنون تا ابد سپاس گویید.
�آنگاه همٔه مردم �آمین گفتند و خداوند را ستایش کردند.
ستایش در اورشلیم و جبعون

37داوود �آساف و نزدیکانشان را برای خدمت نزد صندوق
پیمان گماش���ت تا کارهای روزمرٔه �آن را انجام دهن���د38 .او
همچنین به عوبید اَدوم پس���ر یدیتون و شصت و هشت نفر از
دس���تیاران او امر کرد که با �آنها کمک کنن���د .عوبید اَدوم و
حوسه وظیفٔه دروازهبانی را داشتند.
39ص���ادوق کاهن و س���ایر کاهنان را ه���م برای خدمت در
خیم���ٔه خداوند بالای ت ّپه در جبع���ون تعیین ک���رد 40تا مطابق
قوانین نوشته شدٔه خداوند به قوم اسرائیل ،به طور منظّم برای
خداوند قربانیهای سوختنی در قربانگاه هر صبح و عصر تقدیم
کنند41 .با ایشان هیمان ،یدوتون و سایر برگزیدگان ویژه ،برای
خواندن س���رودهای نیایش���ی برای خداوند و مح ّبت پایدار او
انتخاب شدند42 .هیمان و یدوتون همچنین مسئول ّیت شیپور و
سنج وسازهای دیگر را هنگامی که سرودهای پرستشی سراییده
میشد ،به عهده داشتند.
�43آنگاه همٔه مردم به خانههای خود رفتند و داوود به خانٔه
خود بازگشت تا خانوادٔه خود را برکت دهد.
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پیام ناتان به داوود

(دوم سموئیل )17-1:7

روزی داوود در کاخ خود نشسته بود و به ناتان
نبی گفت« :ببین ،من در این قصری که از چوب
سدر ساخته شده اس���ت زندگی میکنم ،ا ّما صندوقچه پیمان
خداوند در زیر خیمه قرار دارد».
2ناتان در جواب او گفت« :اختیار به دست خودت است،
هرچه میخواهی بکن ،زیرا خداوند همراه توست».
3ا ّما در همان شب خداوند ،به ناتان فرمود«4 :برو به داوود
بگو که خداوند چنین میفرماید' :معبدی برای س���کونت من
نساز5 ،زیرا از روزیکه مردم اسرائیل را از کشور مصر رهایی
دادم تا به امروز در معبدی ساکن نبودهام ،همیشه در خیمهها
زندگی کرده و از جایی به جایی دیگر نقل مکان کردهام6 .در
همٔه سفرها با قوم اسرائیل رفتهام ،ا ّما به هیچیک از رهبرانشان
که من �آنها را برای رهبریشان تعیین نمودم ،شکایت نکردهام
که چرا معبدی از چوب سدر برای من نساختهاند'.
«7حال به بندهام داوود بگو که خداوند متعال میفرماید' :من
تو را که چوپان سادهای بیش نبودی �آوردم و به عنوان پادشاه قوم
خود ،اسرائیل انتخاب کردم8 .به هر جایی که رفتی با تو بودم.
همٔه دشمنانت را از سر راهت از بین بردم .حالا نام تو را مثل
نام بزرگترین شخص ّیتهای جهان میسازم10-9 .برای قوم خود،
اسرائیل جایی را تعیین میکنم که وطن و ِملک همیشگ ی ایشان
باشد و هیچکسی نتواند �آرامی �آنها را برهم بزند .به مردمان بدخواه
اجازه نمیدهم که �آنها را مثل داورانی که من برایشان تعیین کردم،
خوار و حقیر سازند .دش���منانت را مغلوب تو میکنم و وعده
میدهم که به تو فرزندان فراوان ببخش���م11 .و وقتیکه عمرت
به سر برسد و به نیاکانت بپیوندی ،یکی از فرزندانت را پادشاه
میسازم و سلطنت او را برقرار میکنم12 .او برای من معبدی بنا
میکند و من تاج و تخت او را استوار و ابدی میسازم13 .من
پدر او و او پسر من خواهد بود .مح ّبت پایدار و شف ّقت خود را
از او دریغ نمیکنم ،طوری که از شائول دریغ کردم و او را از
پادشاهی خلع نمودم14 .زمام اختیار مردم و سلطنت خود را به
دست او میدهم و پادشاهی او ابدی و جاودانی میباشد»'.
15نات���ان همٔه �آنچه را که خداون���د در رؤیا به او فرموده بود
برای داوود بیان کرد.
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(دوم سموئیل )29-18:7

16بعد داوود به داخل خیمٔه مقدّس رفت و به حضور خداوند
نشست و گفت« :ای خداوند خدای من ،من کیستم و فامیل
من چیس���ت که مرا به این مقام رس���اندی؟ 17من ارزش این
چیزهای فوقالعاده را که تا به حال در حق من کردی ندارم،
ا ّما تو باز هم وعدههای عالیتر �آینده را به من دادی که خانواده
و فرزندان من هم شامل �آن وعدهها میباشند .ای خداوند خدای
من! 18زیادتر از این چه میتوانم بگویم؟ این بندهات چه کسی
است که تو او را به چنین افتخاراتی نایل ساختی؟ 19ای خداوند
خدای من تو به رضا و میل خود این وعدههای عالی را به من
دادی20 .ای خداوند ،تو شریک و همتایی نداری .ما میدانیم
و به گوش خود ش���نیدهایم که به غی���راز ذات پاک تو خدای
دیگری وجود ندارد21 .هیچ قوم دیگری به پای قوم اس���رائیل
نمیرسد و یگانه قومی است که تو از کشور مصر نجات دادی
و برای خود برگزیدی .با معج���زات حیرتانگیز ،نام خود را
بزرگ و مشهور س���اختی .و بهخاطر اینکه راه را برای خروج
قوم اسرائیل از کشور مصر هموار سازی اقوام زیادی را از بین
بردی22 .و قوم اس���رائیل را برای همیشه از �آن خود ساختی و
تو ای خداوند خدایشان شدی.
«23حال���ا ای خداون���د� ،آن وعدههایی که ب���ه بندهات و به
خانوادهاش دادی اس���توار و ابدی باقی بمانند و همگی عملی
گردند؛ 24تا نام مقدّس تو مش���هور ش���ود و جلال و عظمت
اب���دی یابد و همه بگویند' :خداوند متعال ،خدای اس���رائیل،
واقعاً خدای اسرائیل است' ،و خانوادٔه بندهات همیشه فرمانروای
قوم اسرائیل باشد25 ،زیرا تو ای خدای من ،به وضوح به من
فرمودی که سلسلٔه مرا پادشاه میس���ازی ،بنابراین به بندهات
جر�أت بخشیدی که برای عرض دعا به دربارت رو کند26 .حالا
ای خداوند ،تو خدا هستی و تو این وعده را به بندهات دادی.
27پ���س میخواهم که به رضای خود ،خانوادٔه این بندهات را
برکت بدهی و این برکت تو جاودانی باشد تا تو ای خداوند،
�آنها را برکت دادهای و برکت تو تا ابد با �آنها خواهد بود».

18

پیروزی ارتش داوود

(دوم سموئیل )18-1:8

بعد از مدّتی داوود بر فلسطینیان حمله کرد و �آنها
را شکست داد .شهر جت و روستاهای اطراف
742

اول تواریخ 18

�آن را متص ّرف شد2 .او همچنین مو�آبیان را شکست داده� ،آنها
تابع او شدند و به او باج میدادند.
3داوود همچنان هددعزر ،پادشاه صوبه را که میخواست سرزمین
سواحل بالای رودخانٔه فرات را اشغال کند ،در سرحد حمات
شکست داد 4و یکهزار ا ّرابه ،هفت هزار سواره نظام و بیست
هزار پیاده نظام او را به دست �آورد .از جمله تمام اسبها صد ر�أس
�آنها را برای خود نگه داشت و پاهای سایر اسبها را لنگ کرد.
5وقتی سوریان دمشق به کمک هددعزر ،پادشاه صوبه �آمدند،
داوود بیست و دو هزار از سوریان را به قتل رساند6 .بعد داوود
تعدادی از پادگانهای خود را در سوریه دمشق برای کنترل شهر
گماشت .و سوریان هم تابع داوود شدند و به او باج میدادند.
به این ترتیب به هر جایی که داوود میرفت ،خداوند پیروزی را
نصیب او میکرد7 .سپرهای طلایی را که از افسران هدد عزر
گرفته بود همه را به اورشلیم برد8 .از طبحت و کان ،دو شهر
هددعزر ،یک مقدار زیاد فلز برنزی به دست �آورد و سلیمان از
�آن حوض بزرگ ،ستونها و ظروف برنزی ساخت.
9چون توعی ،پادش���اه حمات ش���نید که داوود تمام لشکر
هددعزر ،پادشاه صوبه را شکس���ت داده است10 ،پسر خود،
هدورام را نزد داوود فرس���تاد تا بهخاطر پیروزی او بر هددعزر
سلام و تهنیت گوید ،زیرا هددعزر همیشه با توعی در جنگ
بود .او همچنان انواع اش���یای طلایی ،نقرهای و برنزی را به
عنوان تُحفه برایش فرس���تاد11 .داوود �آنها را هم با تمام نقره و
طلایی که از مردم دیگر ،یعن���ی اَدومیان ،مو�آبیان ،عمونیان و
فلسطینیان به دست �آورده بود وقف خداوند کرد.
12ابیشای ،پسر صرویه ،هجده هزار از اَدومیان را در د ّرٔه نمک
به قتل رساند13 ،و برای کنترل اَدوم یک عدّه از سپاهیان را در
�آنجا گذاشت و تمام اَدومیان تابع داوود شدند و به هر جایی
که پای داوود میرسید خداوند او را پیروز میکرد.
14به این ترتیب ،داوود حکمفرمای تمام قلمرو اسرائیل شد
و با عدال���ت و انصاف بر مردم حکومت میک���رد15 .یو�آب،
پسر صرویه فرماندار عمومی لشکر داوود بود .یهوشافاط ،پسر
اخیلود وزیر اطلاعات16 ،صادوق ،پسر اخیطوب و اخیملک،
پسر ابیاتار ،کاهنان ،شوشا منش���ی17 ،بنایاهو ،پسر یهویاداع
فرماندٔه گارد شاهی -کریتیان و فلیتیان -و پسران داوود معاونین
اول او بودند.
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جنگ داوود با عمونیان

(دوم سموئیل )19-1:10

وقتی ناحاش ،پادشاه عمونیان درگذشت ،پسرش
جانشین او شد2 .داوود گفت« :ناحاش با من با
وفاداری رفتار کرد ،حالا نوبت من است که به پسرش ،حانون
احس���ان کنم ».پس نمایندگان خود را برای تس���ل ّیت بهخاطر
وفات پدرش فرستاد.
وقتی نمایندگان داوود به سرزمین عمونیان نزد حانون رسیدند،
3رهبران عمونیان به حانون گفتند�« :آیا فکر میکنی که داوود
براس���تی نمایندگان خود را برای تعزیّ���ت و بهخاطر احترام به
پدرت فرس���تاده اس���ت؟ البتّه نه! او �آنها را به عنوان جاسوس
به اینجا فرستاده تا سرزمین را جستجو کنند تا بتواند اینجا را
تسخیر کند».
4بنابراین حانون ریش نمایندگان داوود را تراشید و لباسشان
را از کمر کوتاه کرد و �آنها را از کشور خود راند�5 .آنها �آنجا
را ترک کردند و چون داوود از ماجرا �آگاه ش���د ،به �آن مردان
که از وضع خود خجالت میکشیدند ،این پیام را فرستاد« :در
اریحا بمانید تا ریشتان در�آید و بعد اینجا بیایید».
6چون عمونیان پی بردند که داوود از این عمل چقدر بدش
�آمده ،حانون هفتاد خروار نقره ته ّیه کرد تا ا ّرابه و س���وار را از
ماورالنهر ،س���وریه معکه و صوبه اجیر کنند�7 .آنها سی و دو
هزار ا ّرابه و س���وار را اجیر کردند و با پادشاه معکه و سپاه او
�آمدند و در میدبا موضع گرفتند .عمونیان هم از شهرهای خود
�آمده ،یکجا جمع شدند و برای جنگ رفتند.
8وقتی به داوود خبر رسید ،یو�آب را با تمام سپاه شجاع خود
برای مقابله فرستاد9 .عمونیان برای جنگ �آماده شدند و در نزد
دروازٔه شهر سنگر گرفتند ،و قوای کشورهایی که برای کمک
�آمده بودند ،جدا از عمونیان در دشت قرار گرفتند.
شکست متّحدان سوریه

10چون یو�آب دید که قوای دش���من قصد دارند که از جلو و
پشت سر حمله کنند ،یک عدّه از افراد ورزیده را انتخاب کرده
در مقابل سوریان صف �آرایی کرد11 .بق ّیٔه سپاه را تحت فرماندهی
برادر خود ،ابیشای به مقابله عمونیان فرستاد 12و به او گفت:
«اگر سوریان بر ما غلبه کردند ،ش���ما به ما کمک کنید و اگر
عمونیان بر شما غالب شدند ،ما به کمک شما می�آییم13 .شجاع
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و با جر�أت باشید و ما باید مردانهوار برای مردم خود و بهخاطر
ش���هرهای خداوند بجنگیم� .آنگاه ما کار خویش را به خداوند
میسپاریم تا ببینیم که رضا و خواستٔه او چه میباشد».
14پس یو�آب و همراهانش برای حمله بر سوریان به خط جنگ
نزدیک شدند .سوریان از او فرار کردند15 .وقتی عمونیان دیدند
که سوریان فرار کردند� ،آنها هم از ابیشای و قوای او پا به فرار
گذاشته ،به داخل شهر رفتند و یو�آب به اورشلیم برگشت.
16چون سوریان پیبردند که از دست اسرائیل شکست خوردهاند،
بنابراین قاصدان خود را فرستادند تا سوریانی را که در شرق رودخانٔه
فرات بودند ،به رهبری شوفک ،قوماندان عمومی سپاه هددعزر
بیاورند17 .وقتی داوود از نقشٔه �آنها باخبر شد ،تمام لشکر اسرائیل
را جمع کرد و از رود اردن عبور نمود و با قوای خود به مقابله �آنها
رفت .سوریان هم دست به حمله زدند و جنگ شروع شد18 ،ا ّما
سوریان بار دیگر فرار کردند و لشکر داوود هفت هزار ا ّرابهران
و چهل هزار سرباز پیاده س���وریان را به قتل رساند .او همچنان
شوفک ،فرماندٔه عمومی سپاه سوریان را کشت19 .چون پادشاهان
مطیع هددعزر دیدند که از دست اسرائیل شکست خوردهاند ،با
داوود صلح کردند و تابع او شدند و سوریان حاضر نشدند که
بار دیگر به عمونیان در جنگ کمک کنند.

20

محاصره و تسخیر َر ّبه

(دوم سموئیل )31-26:12

در بهار ،هنگامیکه پادشاهان به جنگ میروند،
یو�آب ارتش را بیرون برد و سرزمین عمونیها را ویران
کرد و شهر َربّه را محاصره نمود .ا ّما داوود در اورشلیم ماند.
یو�آب به شهر ّربه حمله کرد و �آن را ویران نمود2 .داوود تاج
بت ِمل ُکوم را از سرش برداشت .او دریافت که وزن �آن حدود
سی و چهار کیلوگرم طلا و در �آن سنگهای گرانبها بود و �آن
را بر سر داوود گذاشتند .او همچنین غنایم بسیاری از شهر با
خود �آورد3 .او مردم شهر را بیرون �آورد و با ا ّره ،کلنگ و تبر به
بیگاری گماشت .داوود با همٔه مردم شهرهای دیگر عمونیها
چنین کرد� .آنگاه داوود و همٔه مردم به اورشلیم بازگشتند.
جنگ علیه غولهای فلسطینی

(دوم سموئیل )22-15:21

4پس از این ،جنگ با فلسطینیها در جازر درگرفت و سبکای
حوشاتی ،سفای را که از فرزندان یکی از غولها بود ،کشت
و در نتیجه فلسطینیها شکست خوردند.
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5باز در جنگی دیگر با فلسطینیان ،الحانان ،پسر یاعیر ،لحمی
را که برادر جلیات جتی بود و نیزهای به اندازٔه نورد بافندگی
داشت ،کشت.
6نبرد دیگ���ری در جت درگرفت ،در �آنجا مرد غول پیکری
بود که دستها و پاهای او شش انگشت داشت و مجموع �آنها
بیست و چهار انگشت بود و از نسل غولها بود7 .هنگامیکه
او اسرائیل را مسخره کرد ،یوناتان ،پسر شمعه ،برادر داوود،
او را کشت.
8ایش���ان از نسل غولها در جت بودند که به دست داوود و
بندگانش کشته شدند.

21

سرشماری به دستور داوود

(دوم سموئیل )25-1:24

شیطان علیه اسرائیل برخاست و داوود را اغوا کرد تا
مردم اسرائیل را سرشماری کند2 .پس داوود به یو�آب
و فرماندهان ارتش گفت« :بروید و گزارش �آمار قوم اسرائیل را از
دان تا بئرشبع برای من بیاورید تا جمع ّیت کشور را بدانم».
3یو�آب پاس���خ داد «خداوند جمع ّیت قوم خود را صد برابر
�آنچه هست کند ،ای سرورم پادشاه �آیا همٔه ایشان بندگان تو
نیستند؟ چرا س���رورم میخواهد چنین کند؟ چرا او میخواهد
اسرائیل را به گناه بکشد؟» 4ا ّما پادشاه یو�آب را وادار به قبول
دستور خود کرد ،پس یو�آب رفت و در سراسر کشور اسرائیل
سفر کرد و به اورش���لیم بازگشت 5او به داوود پادشاه گزارش
ک ّل �آمار کسانی را که قادر به خدمت نظام وظیفه بودند داد:
یک میلیون و صد هزار نفر در اسرائیل و چهارصد و هفتاد هزار
نفر در یهودا بودند6 .چون فرمان پادشاه مورد ت�أیید یو�آب نبود،
او طایفهها لاوی و بنیامین را سرشماری ننمود.
7خداوند از این رویداد خش���نود نبود و اسرائیل را مجازات
ک���رد8 .داوود به خدا گفت« :من بهخاطر این کارها مرتکب
گناه بزرگی شدهام .ا ّما اکنون به درگاهت دعا میکنم که گناه
بندهات را ببخشی ،چون من بیخردانه عمل کردهام».
�9آنگاه خداوند به جاد که رائی داوود بود فرمود«10 :برو به
داوود بگو :خداوند میفرماید' :سه چیز به تو پیشنهاد میکنم.
تو یکی از �آنها را انتخاب کن تا من برایت انجام بدهم»'.
11پس جاد نزد داوود رفت و به او گفت« :خداوند میفرماید که
�آنچه را میخواهی برگزین12 :سه سال قحطی یا سه ماه گریز از دشمن
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یا سه روز که خداوند با شمشیرش به شما حمله خواهد کرد و بلا به
سرزمین شما فرود خواهد �آورد و فرشتٔه خداوند در سراسر اسرائیل مرگ
خواهد �آورد؟ اکنون تصمیم بگیر ،چه پاسخی برای خداوند ببرم؟»
13داوود به جاد گفت« :من بسیار پریشان هستم ،بگذار به
دست خداوند بیافتم ،زیرا رحمت او عظیم است ،ا ّما نگذار
به دست انسان بیفتم».
14پس خداوند بیماری کشندهای به اسرائیل فرستاد و هفتاد
هزار نفر از پای در�آمدند15 .خداوند فرش���تهای را به اورشلیم
فرس���تاد تا �آن را نابود کند ،ا ّما او تغییر عقیده داد و به فرشته
گفت« :بس است ،دست نگهدار!» در این هنگام فرشتٔه خداوند
در خرمنگاه ارونه یبوسی ایستاده بود.
16داوود ب���ه بالا نگاه کرد و فرش���تٔه خداوند را دید که بین
زمین و �آس���مان ایستاده است ،و در دس���تش شمشیری برهنه
گرفته است و �آن را به سوی اورشلیم دراز کرده است� .آنگاه
داوود و رهبران قوم پلاس پوشیدند و با صورت به روی زمین
افتادند17 .داوود دعا کرده گفت« :خدایا ،من گناه کردهام.
من دستور سرش���ماری را صادر کردهام .این مردم چه گناهی
مرتکب شدهاند؟ خداوندا ،خدای من ،مرا و خاندان مرا تنبیه
کن و قوم را ببخشای».
بنای قربانگاه

�18آنگاه فرش���تٔه خداوند به جاد گف���ت« :به داوود بگو که
قربانگاهی برای خداوند در خرمنگاه ارنان یبوسی بسازد19 ».پس
داوود به پیروی از فرمان خداوند که توسط جاد داده شده بود،
به راه افت���اد20 .اُرنان در حال کوبیدن گندم بود و وقتی روی
گردانید و فرشته را دید ،چهار پسرش که با او بودند ،خود را
پنهان کردند ،ا ّما ارنان همچنان گندم میکوبید21 .وقتی داوود
به �آنجا رس���ید ،ارنان او را دید و از خرمنگاه بیرون شد .نزد
داوود رفت و در برابرش روی بر زمین نهاد22 .داوود به ارنان
گفت« :زمین خرمنگاه را به من بفروش ،زیرا میخواهم برای
خداوند قربانگاهی بسازم تا بلا از سر مردم رفع شود و من تمام
بهای �آن را به تو میپردازم».
�23آنگاه ارنان به داوود گفت« :ای س���رورم ،پادشاه این را
بگیرید و �آنچه در نظر شما نیکوست ،با �آن انجام دهید .من
گاوها را برای قربانی سوختنی ،خرمنکوب را برای چوب و گندم
را برای هدیٔه �آردی تقدیم میکنم ،من همه را میدهم».
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24ا ّما داوود پادش���اه به ارنان گفت« :خیر ،من بهای کامل
�آنها را خواه���م پرداخت ،من �آنچه را که از �آن توس���ت برای
خداوند نمیگیرم و قربانی سوختنی را که رایگان باشد ،تقدیم
نخواهم کرد25 ».پس داوود به ارنان قیمت زمین را که ششصد
تکه طلا بود پرداخت26 .او در �آنجا قربانگاهی برای خداوند
ساخت و قربانی سوختنی و سلامتی تقدیم نمود و بعد به حضور
خداوند دعا کرد .خداوند �آتشی را از �آسمان بر قربانگاه قربانی
سوختنی فرستاد.
�27آنگاه خداوند به فرشته فرمان داد و او شمشیر خود را در
غلاف نهاد28 .در �آن زمان هنگامیکه داوود دید که خداوند
به او در خرمنگاه ارنان یبوسی پاسخ گفته است ،او قربانیهای
خود را در �آنجا بجا �آورد29 .چون در �آن زمان ،خیمٔه مقدّس و
قربانگاهی که موسی ساخته بود ،بر فراز ت ّپهای در جبعون قرار
داشت30 ،ا ّما داوود نمیتوانست برای نیایش خداوند به �آنجا
برود ،زیرا از شمشیر فرشتٔه خداوند میترسید.
پ���س داوود گفت« :اینجا معب���د بزرگ خداوند
خدای ما و قربانگاه قربانی س���وختنی برای مردم
اسرائیل باشد».

22

داوود برای ساختن معبد بزرگ آماده میشود

2داوود دستور داد تا همٔه بیگانگانی را که در سرزمین اسرائیل
بودند ،گرد هم �آورند و ایشان را به کار گماشت .گروهی از
ایشان برای معبد بزرگ سنگهای چهار گوش را �آماده میکردند.
3او مقدار زیادی �آهن برای ساختن میخ و لولا برای درهای چوبی
ته ّیه کرد .همچنین �آنقدر برنز ته ّیه کرد که کسی نمیتوانست
�آن را وزن کند4 .تعداد بیشماری الوار سدر توسط اهالی صور
و صیدون برای داوود �آوردند5 .داوود گفت« :پسر من سلیمان،
جوان و بیتجربه است و معبد بزرگی که برای خداوند ساخته
میشود باید بسیار با شکوه و در جهان مشهور باشد ،در نتیجه
من برای س���اختن �آن تدارک خواهم دید ».پس داوود قبل از
مرگ خود مصالح بسیاری ته ّیه دید.
�6آنگاه او پسر خود سلیمان را فراخواند و او را مسئول ساختن
معبدی برای خداوند خدای اس���رائیل کرد 7داوود به سلیمان
گفت« :فرزندم ،من �آرزو داش���تم که معبدی ب���ه نام خداوند
خدای خود بسازم8 ،ا ّما کلام خداوند بر من �آمد و فرمود' :تو
بسیار خون ریختهای و جنگهای بزرگی برپا کردهای .تو نباید
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معبدی به نام من بسازی ،زیرا در زمین در برابر من خون فراوان
ریختهای9 .ا ّما پسری برای تو به دنیا خواهد �آمد او در �آرامش
حکومت خواهد کرد .من از هر سو �آرامش از تمام دشمنانش
به او خواهم داد .نام او سلیمان خواهد بود و در دوران سلطنت
او امن ّیت و �آرامی به مردم اس���رائیل خواه���م داد10 .او معبدی
برای نام من خواهد ساخت ،او پسر من خواهد بود و من پدر
او خواهم بود و تخت پادشاهی او را برای همیشه در اسرائیل
استوار خواهم کرد'.
«11اکنون پسرم ،خداوند با تو باش���د تا تو با موفّق ّیت معبد
خداوند خدای خود را مطابق گفتٔه او بسازی12 .تنها خداوند
به تو بینش و دانش عطا فرماید تا هنگامیکه تو را رهبر اسرائیل
میکند ،قوانین خداوند خدای خود را بجا �آوری13 .وقتیکه تو
با دقّت قوانین و دستوراتی را که خداوند توسط موسی برای قوم
اسرائیل فرمان داد رعایت کنی ،کامیاب خواهی شد14 .با رنج
فراوان برای معبد بزرگ معادل چهار هزار تن طلا ،چهل هزار
تن نقره و برنز و �آهن بیش از اندازه ته ّیه دیدهام ،همچنین الوار و
سنگ مه ّیا نمودهام .تو باید به اینها بیافزایی16-15 .تو کارگران
فراوان ،از قبیل س���نگتراش ،بنّا و ن ّجار و همهگونه صنعتگران
ماهر که میتوانند با طلا ،نقره ،برنز و �آهن کار کنند در اختیار
داری .برخیز و کار را �آغاز کن! خداوند با تو باشد».
17داوود همچنین به همٔه رهبران اسرائیل دستور داد تا به پسرش
سلیمان کمک کنند18 .و چنین گفت�« :آیا خداوند خدایتان با
شما نیست؟ �آیا او شما را از همه جهت �آرامش نداده است؟
او مرا ب���ر تمام مردمی که در این س���رزمین بودند پیروز کرد و
ایشان اکنون مطیع شما و خداوند هس���تند19 .اکنون با دل و
جان خواستار خداوند خدایتان باشید .برخیزید و معبد بزرگ
را بس���ازید تا بتوانید صندوق پیمان خداوند و س���ایر ظرفهای
مق���دّس خدا را به داخ���ل خانهای که به نام خداوند س���اخته
میشود ،بیاورید».

23

وظایف الویان

هنگامیکه داوود پیر و سالخورده شد ،پسر خود
سلیمان را به عنوان پادشاه اسرائیل برگزید.
2داوود تمام رهبران اسرائیل ،کاهنان و لاویان را جمع نمود
3و بعد امر کرد که از لاویان سی ساله و بالاتر سرشماری کنند.
تعداد تمام �آنها سی و هشت هزار نفر بود4 .پادشاه بیست و
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چهار هزار نفر را برای ادارٔه کارهای بزرگ خداوند و شش هزار
نفر را برای دادرس���ی و م�أمور اجرا گماشت5 ،چهار هزار نفر
برای نگهبانی دروازهها و چهار هزار نفر با وسایل موسیقی که
پادشاه ته ّیه دیده بود برای ستایش خداوند گمارده شدند.
6داوود لاویان را طبق خاندانهای ایشان به سه گروه تقسیم
کرد :جرشون ،قهات و مراری.
7پسران جرشون ،لعدان و ش���معی بودند8 .لعدان سه پسر
داشت :یحیئیل ،زیتام و یوئیل9 .پسران شمعی :شلومیت ،حزیئیل
و هاران .این س���ه نفر رهبران خاندان لعدان بودند10 .پسران
شمعیَ :ی َحت ،زینا ،یعوش و بریعه .این چهار نفر پسران شمعی
بودند11 .یحت ،اول بود و زینا دوم .یعوش و بریعه پسران بسیار
نداشتند ،به همین دلیل یک خاندان محسوب شدند.
12قهات چهار پسر داشت :عمرام ،یصهار ،حبرون و ُعزیئیل.
13پس���ر ب���زرگ او عمرام پدر هارون و موس���ی بود .هارون و
نسل او برگزیده شدند تا برای همیشه مسئول اشیاء مقدّس و
سوزاندن ُبخور در مراسم نیایش���ی برای خداوند و خدمت به
او و برکت دادن به مردم به نام او باش���ند15-14 .ا ّما پس���ران
موس���ی ،نزد خداوند جزو طایفٔه لاوی بودند .موسی دو پسر
داشت :جرشوم و الیعزر16 .در میان خانوادٔه جرشوم ،شبوئیل
رهبر بود17 .الیعزر تنها یک پس���ر داش���ت ،رحبیا ،ا ّما رحبیا
فرزندان بسیاری داشت.
18پسران یصهار :شلومیت رهبر بود19 .پسران حبرون :یریا
اول ،امریا دوم ،یحزیئیل سوم و یقمعام چهارم بود20 .پسران
ُعزیئیل :میکا اول و یشیا دوم بود.
21پسران مراری محلی و موشی .پسران محلی :العازار و قیس
22العازار مرد و پسری نداشت و فقط چند دختر داشت .دختران
او با پسر عموهایشان که پسران قیس بودند ،ازدواج کردند.
23موشی سه پسر داشت محلی ،عادر و یریموت.
24ایش���ان نسل طایفٔه لاوی بودند با خاندان و خانواده .نام
هر کدام ثبت شده بود .همٔه این افراد از بیست سال و بزرگتر
در انجام کارهای معبد بزرگ سهیم بودند.
25داوود گفت« :خداوند خدای اسرائیل به قوم خود صلح و
�آرامش داده است و او خودش برای همیشه در اورشلیم خواهد
زیس���ت26 .پس از این لازم نیس���ت که لاویان خیمٔه مقدّس
خداوند و وسایل �آن را برای خدمت حمل کنند27 ».پس طبق
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�آخرین فرمان داوود همٔه لاویان بعد از رس���یدن به سن بیست
سالگی برای خدمت در معبد بزرگ ثبت نام شدند28 .وظیفٔه
لاویان کمک به فرزندان هارون در خدمت در معبد بزرگ بود،
نگهداری از حیاط و اتاقها ،پاک نگهداش���تن وسایل مقدّس،
و هر کاری که برای خداوند خدا لازم بود29 .نان اهدایی به
خدا� ،آردی که برای هدایا مصرف میش���د ،نان فطیر پختن،
مخلوط کردن روغن زیتون با �آرد ،وزن کردن و اندازهگیری هدایا
به معبد بزرگ ،از مسئول ّیتهای لاویان بود�30 .آنها همچنین
وظیفه داشتند که هر صبح و شام برای سرود حمد و سپاس در
حضور خداوند حاضر شوند31 .در مراسم گذرانیدن قربانیها
در روزهای س���بت ،ماه نو و عیدها -با تعداد مع ّینی ،مطابقُحکم شریعت ،برای خدمت به حضور خداوند حاضر باشند.
32همچنی���ن از خیمٔه مقدّس خداوند و معبد بزرگ مراقبت و
به کاهنان پسران هارون و خویشاوندان ایشان در همٔه کارهای
معبد بزرگ کمک کنند.

24

گروه کاهنان

گروه نسل هارون از این قرار بود :ناداب ،ابیهو،
العازار و ایتام���ار2 .ا ّما ناداب و ابیهو قبل از پدر
خود ُمردند و پس���ری نداش���تند ،پس الع���ازار و ایتامار کاهن
شدند3 .با کمک صادوق ،از نسل العازار ،و اخیملک از نسل
ایتامار ،داوود نس���ل هارون را بر حسب وظایفشان گروهبندی
کرد4 .نس���ل العازار به ش���انزده گروه و نسل ایتامار به هشت
گروه تقسیم شدند ،چون در نس���ل العازار تعداد مردان زیادتر
بود5 .چون در نسل العازار و هم در نسل ایتامار مقامات معبد
بزرگ و رهبران روحانی وجود داشتند ،کارهای ایشان را به قید
قرعه تعیین کردند6 .شمعیا ،پسر نتنئیل که از نسل لاوی بود،
منشی بود و نامها و وظایف �آنها را در حضور پادشاه ،م�أموران
او ،صادوق کاهن ،اخیملک پسر ابیاتار ،رؤسای خانوادههای
کاهنان و لاویان -یک دسته از فرقه العازار و یک دسته از فرقه
ایتامار -مینوشت.
18-7بیس���ت و چهار خانواده به ترتیب زیر برحس���ب قرعه
به وظایف خود گماش���ته ش���دند )1 :یهویاری���ب؛  )2یعدیا؛
 )3حاریم؛  )4سعوریم؛  )5ملکیه؛  )6میامین؛  )7هقوص؛
 )8ابیا؛  )9یش���وع؛  )10شکنیا؛  )11الیاشیب؛  )12یاقیم؛
ُ )13حفه؛  )14یشب�آب؛  )15بلجه؛  )16اِمیر؛  )17حیزیر؛
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ِ )18هفصیص؛  )19فتحیا؛ َ )20یح َزقیئیل؛  )21یاکین؛ )22
جامول؛  )23دلایا؛  )24معزیا.
19این مردان مطابق وظایف خود در معبد بزرگ که توس���ط
جدشان ،هارون تعیین ش���ده بود و با پیروی از فرمان خداوند
خدای اسرائیل ثبت نام شدند.
نامهای الویان

20بق ّیٔه نسل لاوی عبارت بودند از:
نسل عمرام :شوبائیل؛ نسل شوبائیل :یحدیا؛
21نسل رحبیا :یشیا اول بود؛
22نسل یهصار :شلوموت؛ نسل شلوموتَ :ی َحت؛
23نس���ل حبرون :اولی یریا ،د ّومی امریا ،س���ومی یحزیئیل و
چهارمی یقمعام،
24نسل ُعزیئیل :میکا؛ نسل میکا :شمیر؛
25نسل یشیا ،برادر میکا :زکریا؛
26نسل مراری :محلی و موشی؛ پسر یعزیاَ :بنو؛ 27نسل مراری
از پسران یعزیا :بنو ،ش���وهم ،زکور و عبری؛ 28نسل محلی:
العازار او پس���ری نداشت؛ 29نس���ل قیس :از جمله پسرانش،
یرحمئیل؛ 30نسل موشی :محلی ،عادر و یریموت؛
اینها لاویان و خانوادهشان بودند.
31مانند نسل هارون �آنها هم به حکم قرعه در حضور داوود،
صادوق ،اخیملک و رؤس���ای خانوادههای کاهنان و لاویان،
بدون تبعیض تعیین شدند.

25

نوازندگان و سرایندگان معبد بزرگ

داوود و فرمانده���ان ارت���ش ،گروهی از خاندان
�آساف ،هیمان و یدوتون را برگزیدند تا با نوای
چنگ و بربط و سنج نب ّوت کنند.
شرئیله زیر نظر �آساف
2پسران �آساف :زکور ،یوسف ،نتنیا و اَ َ
خدمت میکردند و ایشان به فرمان پادشاه نب ّوت میکردند.
3پس���ران یدوتونَ :جدَلیا ،صری ،اشعیا ،شمعی ،حشبیا و
متتیا .این ش���ش نفر تحت رهبری پدر خود ،یدوتون با نوای
چنگ نب ّوت میکردند و خداوند را با س���رود ستایش و نیایش
میکردند.
4پسران هیمان :بقیا ،متنیاُ ،عزیئیل ،شبوئیل ،یریموت ،حننیا،
حنانی ،الیاته ،جدلتی ،روممتی عزرُ ،یشبقاشه ،ملوتی ،هوتیر و
َمحزِیوت5 .ایشان پسران هیمان ،رائی پادشاه بودند .خداوند
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طبق وعدهای که فرموده بود به او این افتخار را داد که دارای
چهارده پسر و سه دختر شود�6 .آنها تحت رهبری پدر خود با
نواختن سنج ،چنگ و بربط مشغول خدمت خداوند در معبد
بزرگ بودند� .آساف ،یدوتون و هیمان زیر نظارت پادشاه کار
میکردند.
7تعداد این افراد و خویش���ان ایش���ان که همگی نوازندگان
ماهری بودند و برای خداوند س���رود میخواندند دویس���ت و
هشتاد و هشت نفر بود.
8پیر و جوان� ،آموزگار و دانش�آموز همگی برای وظایف خود
قرعهکشی کردند.
31-9قرعٔه اول به نام یوسف ،از خانوادٔه �آساف افتاد؛ قرعٔه
دوم به نام جدلیا و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه سوم به نام
زکور و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه چهارم به نام یصری و
دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه پنجم به نام نتنیا و دوازده پسر
و برادران او؛ قرعٔه ششم به نام ُبقیا و دوازده پسر و برادران او؛
قرعٔه هفتم به نام یشرئیله و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه هشتم
به نام اش���عیا و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه نهم به نام متنیا
و دوازده پس���ر و برادران او؛ قرعٔه دهم به نام شمعی و دوازده
پس���ر و برادران او؛ قرعٔه یازدهم به نام عزرئیل و دوازده پسر و
برادران او؛ قرعٔه دوازدهم به نام حشبیا و دوازده پسر و برادران
او؛ قرعٔه سیزدهم به نام ش���وبائیل و دوازده پسر و برادران او؛
قرعٔه چهاردهم به نام متتیا و دوازده پسر و برادران او؛
قرعٔه پانزدهم به نام یریموت و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه
شانزدهم به نام حننیا و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه هفدهم
به نام یشبقاشه و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه هجدهم به نام
حنانی و دوازده پسر و برادران او؛
قرعٔه نوزدهم به نام ملوتی و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه
بیستم به نام ایلیاته و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه بیست و
یکم به نام هوتیر و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه بیست و دوم
به نام جدلتی و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه بیست و سوم به
نام َمحزِیوت و دوازده پسر و برادران او؛ قرعٔه بیست و چهارم
به نام روممتی عزر و دوازده پسر و برادران او.

26

دربانان معبد بزرگ

گروه دربانان عبارت بودند از خانوادٔه قورح ،مشلمیا
پسر قوری ،از پسران �آساف3-2 .پسران مشلمیا:
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نخستزادهاش زکریا ،دوم یعدیعیئیل ،سوم زبدیا ،چهارم یتنئیل،
پنجم عیلام ،ششم یهوحانان ،و هفتم الیهو عینای بود.
5-4پسران عوبید اَدوم :نخستزادهاش شمعیا ،دوم یهوزاباد،
سوم یو�آخ ،چهارم ساکار ،پنجم نتنئیل ،ششم عمیئیل ،هفتم
یساکار و هشتم فعلتای بود .خدا او را با عطای فرزندان زیاد
برکت داد.
7-6پسران شمعیا� :آنها رؤسای خانوادههای خود و همگی
مردانی توانا و عبارت بودند از :عتنی ،رفائیل ،عوبید ،الزاباد،
الیهو و سمکیا .الیهو و سمکیا توانایی زیادتری داشتند.
8همٔه ایش���ان پس���ران عوبید اَدوم بودند .ایشان و پسران و
برادران ،همٔه اش���خاص کاردان و لایق بودند و تعدادشان به
شصت و دو نفر میرسید.
9مشلمیا هجده نفر مردان توانا از نسل پسران و برادران خود
داشت.
10حوسه از خاندان مراری پسرانی داشت او شمری را با وجودی
که نخستزاده نبود ،به رهبری خانواده برگزیده بود11 .دوم حلقیا ،سوم
طبلیا ،چهارم زکریا پسران و برادران حوسه سیزده نفر بودند.
12نگهبانان معبد بزرگ برحسب خانوادههایشان گروهبندی
ش���ده بودند و مانند بق ّیٔه لاویان وظایفی به ایشان محول شده
بود13 .ایشان برحسب خانوادهها چه بزرگ و چه کوچک برای
نگهبانی دروازهها قرعهکش���ی کردند14 .قرعٔه دروازٔه شرقی به
شلمیا افتاد .ایشان همچنین برای پسر او زکریا که مشاوری تیز
هوش بود قرعه کشیدند و دروازٔه شمالی به نام او افتاد15 .عوبید
اَدوم برای نگهبانی دروازٔه جنوبی و پسرهایش را مسئول نگهبانی
از انبارها کردند16 .قرعٔه دروازٔه غربی و دروازٔه شَ ��� َل َک ْت ،در
جادهای که به طرف بالا میرفت به نام شفیم و حوسه در�آمد.
وظیفٔه دروازهبانان به نوبت تعیین میش���د17 .هر روز شش نفر
از لاویان در شرق و چهار نفر به طرف شمال ،و چهار نفر به
طرف جنوب و دو گروه دو نفره در انبارها نگهبانی میدادند.
18در حیاط غربی چهار نفر در جاده و دو نفر در حیاط نگهبانی
میکردند19 .ایشان گروههای نگهبانان بودند که از نسلهای
قورح و مراری برگزیده شده بودند.
خزانهدارها ،افسران و داوران

20اخیا از خانوادٔه لاوی ،مسئول خزانٔه معبد بزرگ و همچنین
خزانٔه هدایای وقفی بود21 .لادان ،یکی از پسران جرشون ،ج ّد
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چندین خانواده ،از جمله یحیئیل بود22 .دو پسر دیگر یحیئیل:
زیتام و برادرش ،یوئیل که مس���ئول خزان���ه و انبار معبد بزرگ
بودند24-23 .همچنین وظایفی به عهده خاندان عمرام ،یصهار،
حبرون و ُعزیئیل گذاشته ش���ده بود .شبوئیل پسر جرشوم پسر
موسی مسئول ارشد خزانه بود25 .شبوئیل بوسیلٔه الیعزر ،برادر
جرشوم با شلومیت فامیل بود .الیعزر پدر رحبیا بود ،رحبیا پدر
یشیا بود ،یشیا پدر یورام بود ،یورام پدر زکری بود و زکری پدر
شلومیت بود26 .شلومیت و برادرانش مسئول هدایای اهدایی به
خداوند از طرف داوود پادشاه ،رهبران خانواداهها و خاندانها و
افسران ارتش بودند27 .ایشان مقداری از غنایم جنگی را برای
نگهداری از معبد بزرگ هدیه دادند28 .شلومیت و خانوادٔه او
مس���ئول تمام هدایایی که برای استفاده در معبد بزرگ تقدیم
شده بود ،بودند .از جمله از هدایایی که سموئیل رائی و شائول
پسر قیس ،ابنیر پسر نیر و یو�آب پسر صرویه اهدا کرده بودند،
مراقبت میکردند.
وظایف سایر الویان

29از خانوادٔه یصهار ،کننیا و پسرانش مسئول اجرا و دادرسی
برای مردم اسرائیل بودند.
30از خاندان حبرون حشبیا و برادرانش و هزار و هفتصد نفر
مرد توانا از قسمت غربی رود اردن در اسرائیل را زیر نظر داشتند
و کارهای خداوند و خدمات به پادش���اه را بج���ا می�آوردند.
32-31یریا رهبر خاندان حبرون بود در سال چهلم سلطنت داوود
ش���جرهنامٔه خاندان حبرون مورد بررسی قرار گرفت و سربازان
بارزی از این خاندان که در یعزیر جلعاد زندگی میکردند ،یافت
شدند .داوود پادش���اه دو هزار و هفتصد نفر از مردان برجسته
و رهبران خانوادٔه یریا را برگزید و مسئول امور اداری ،مذهبی
و مسائل اجتماعی در اس���رائیل در شرق رود اردن و سر زمین
رئوبینیان و جادیان و نصف طایفٔه منسی کرد.

27

سازمانهای نظامی و اجتماعی

این اس���ت فهرست س���ران خانوادهها و رهبران
خاندانهای اسرائیل و افسران ارتش که امور اداری
کشور را انجام میدادند .هر ماه یک گروه بیست و چهار هزار
نفری زیر نظر فرمانده �آن ماه انجام وظیفه میکردند.
 3-2یشبعام ،پسر زبدیئیل فرماندٔه گروه اول برای ماه اول و
تعداد گروه او بیست چهار هزار نفر بود.
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او از نسل فارص و فرماندٔه ک ّل ارتش برای ماه اول بود.
 4دودای اخوخی رهبر گروه ماه دوم بود ،مقلوت افسر
ارشد او بود ،تعداد این گروه بیست و چهار هزار
نفر بود.
 5فرماندٔه سوم برای ماه سوم سال بنایاهو ،پسر یهویاداع
کاهن بود و تعداد گروه او بیست و چهار هزار نفر
بود6 .بنایا همچنین فرمانده سی نفر از رهبران سپاه
داوود بود و ادارٔه گروه او را پسرش ،عمیزاباد به
عهده داشت.
 7فرماندٔه چهارم برای چهارمین ماه عسائیل ،برادر یو�آب
بود و پسرش ،زبدیا جانشین او شد .تعداد این گروه
بیست و چهار هزار نفر بود.
 8فرماندٔه پنجم برای پنجمین ماه شمهوت یزراحی بود و
تعداد گروه او بیست و چهار هزار نفر بود.
 9فرماندٔه ششم برای ششمین ماه حیرا ،پسر عقیش فقوعی
بود و تعداد گروه او بیست و چهار هزار نفر بود.
 10فرماندٔه هفتم برای هفتمین ماه حالص فلونی ،از طایفٔه
افرایم بود و تعداد گروه او بیست و چهار هزار نفر
بود.
 11فرماندٔه هشتم برای هشتمین ماه سبکای حوشاتی ،از
خانوادٔه زارح بود و تعداد گروه او بیست و چهار
هزار نفر بود.
 12فرماندٔه نهم برای نهمین ماه ابیعزر عناتوتی ،از طایفٔه
بنیامین بود و تعداد گروه او بیست و چهار هزار نفر
بود.
 13فرماندٔه دهم برای دهمین ماه مهرای نطوفاتی از خانوادٔه
زارح بود و تعداد گروه او بیست و چهار هزار نفر
بود.
 14فرماندٔه یازدهم برای یازدهمین ماه بنایای فرعاتونی ،از طایفٔه
افرایم بود و تعداد گروه او بیست و چهار هزار نفر بود.
 15فرماندٔه دوازدهم برای دوازدهمین ماه خلدای نطوفاتی،
از خانوادٔه عتنئیل بود و تعداد گروه او بیست و
چهار هزار نفر بود.
رؤسای طایفهها

16-22رؤسای طایفههای اسرائیل اینها بودند:
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طایفه

رئیس طایفه

رئوبین،
شمعون،
الوی،
هارون،
یهودا،
یساکار،
زبولون،
نفتالی،
افرایم،
نصف منسی،
نیمۀ دیگر منسی ،در
جلعاد،
بنیامین،
دان،

الیعزر ،پسر زکری
شفطیا ،پسر معکه
حشبیا ،پسر قموئیل
صادوق
الیهو یکی از برادران داوود
ُعمری ،پسر میکائیل
یشمعیا ،پسر عوبدیا
یریموت ،پسر عزرئیل
هوشع ،پسر عزریا
یوئیل ،پسر فدایا
یدو پسر زکریا
یعسیئیل ،پسر ابنیر
عزرئیل ،پسر یروحام

23داوود اش���خاص کمتر از بیس���ت س���ال را س���ر شماری
نکرد ،زی���را خداوند وعده داده بود که جمع ّیت اس���رائیل را
مانند س���تارگان �آسمان بیش���مار کند24 .یو�آب ،پسر صرویه
سرش���ماری را �آغاز ک���رد ،ا ّما �آن را ناتمام گذاش���ت .با این
وجود خش���م خدا بر اس���رائیل فرود �آمد و �آمار کلّی هرگز در
دفتر تاریخ ثبت نش���د.
ناظران دارایی پادشاه

25عزموت ،پسر عدیئیل مس���ئول خزانٔه پادشاه بود .یوناتان
پسر عزیا مسئول خزانٔه کشور ،شهرها ،روستاها و قلعهها بود.
َ 26عزری ،پسر کلوب سرپرست کارگران کشاورز و شخم زدن
زمین بود 27شمعی راماتی ،سرپرست تاکستانها بود ،و مسئول
محصولات تاکستان زبدی ِشفماتی بود28 .بعل حانان جدیری
مسئول درختان زیتون و چنار بود و مسئول انبار روغن زیتون یو�آش
بود29 .شطرای شارونی مسئول رمههایی که در دشت شارون
چرا میکردند بود و شافاط ،پسر عدلایی مسئول رمههایی بود
که در د ّره میچریدند30 .عوبیل اسماعیلی مسئول نگهداری
از شترها بود و یحدیای میرونوتی از الاغها نگهداری میکرد.
یازیز حاجری ناظر گلّهها بود31 .همٔه این افراد سرپرستان اموال
داوود پادشاه بودند.
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32یوناتان عموی داوود ،مشاوری دانا و خردمند بود .او به
اتّفاق یحیئیل ،پسر َح ْک ُمونی مسئول �آموزش پسران پادشاه بود.
33اخیتوفل مشاور پادشاه و حوشای ارکی دوست پادشاه بود
34بعد از مرگ اخیتوفل یهویاداع ،پسر بنایاهو و ابیاتار مشاور
شدند .یو�آب فرمانده لشکر پادشاه بود.

28

نقشۀ ساختمان معبد بزرگ

داوود تمام مقامات دولتی اسرائیل ،رهبران خاندانها،
رهبران گروههایی که پادشاه را خدمت میکردند،
فرماندهان گروه هزار نفری و صد نفری ،سرپرستان املاک و
گلّٔه پادشاه و همچنین سرپرستان پسران پادشاه ،درباریان ،مردان
شجاع و سربازان ورزیده در اورشلیم را گرد هم �آورد.
�2آنگاه داوود پادشاه برپا ایستاد و گفت« :من در دل داشتم
که معبدی برای صن���دوق پیمان خداوند و پایانداز خدایمان
بسازم ،من برای س���اختن �آن تدارک دیدهام3 .ا ّما خدا به من
گفت که تو نباید برای من خانهای بسازی ،زیرا تو رزمندهای و
خون ریختهای4 .با این وجود خداوند خدای اسرائیل ،از میان
همٔه فامیلم مرا برگزید که تا ابد بر اسرائیل پادشاه باشم و او قوم
یهودا را به رهبری برگزید .و از قوم یهودا خانوادٔه مرا و از میان
پسران پدرم از من خشنود گشت تا مرا پادشاه اسرائیل کند.
5خداوند به من پسران بسیاری داد و از میان ایشان سلیمان را
برگزید تا بر تخت سلطنت خداوند در اسرائیل بنشیند.
«6خداوند به من گفت' :پس���ر تو سلیمان ،کسی است که
معبد بزرگ مرا خواهد ساخت .من او را برگزیدهام تا پسر من
باشد و من پدر او خواهم بود7 .اگر او مانند امروز به پیروی از
فرامین و دستورات من ادامه دهد ،پادشاهی او را برای همیشه
استوار خواهم کرد'.
«8پس اکنون ای قوم من در حضور خدایمان و در برابر همٔه
اس���رائیل که قوم خدا هستید به ش���ما میگویم تا از هر �آنچه
که خداوند خدایمان گفته است ،با دقّت پیروی کنید تا شما
بتوانید مالک این سرزمین خوب باشید و �آن را به نسلهای �آینده
تا ابد بسپارید».
نصایح داوود به سلیمان

9داوود به س���لیمان گفت« :تو پسرم سلیمان ،خدای پدران
خود را بشناس و او را با تمام دل و با تمام فکر خدمت کن،
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زیرا خداوند تمام قلبها را جس���تجو میکند و همٔه نقش���هها و
اندیشهها را میفهمد .اگر به دنبال او بروی او را خواهی یافت،
ا ّما اگر او را ترک کنی ،او هم تو را برای همیشه رها خواهد
س���اخت10 .تو باید بدانی که خداوند ت���و را برگزیده تا معبد
مقدّس را بسازی .توانا باش و �آن را بساز».
�11آنگاه داوود به پسرش سلیمان نقشٔه دالانهای معبد بزرگ
و خانهها ،خزانهها ،اتاقهای طبقٔه دوم و اتاقهای درونی و اتاق
تخت رحمت را به او داد12 .او همچنین تمام نقشههایی را که
در فکرش بود در مورد حیاط و اتاقهای اطراف �آن و انبارهای
لوازم معبد بزرگ و هدایایی که به خداوند تقدیم میشدند داشت
به او داد13 .داوود همچنین برای سازماندهی کاهنان و وظایف
لاویان که کارهای معبد بزرگ را میکردند و از ظروف معبد
بزرگ مواظبت میکردند برنامههایی به سلیمان داد15-14 .او
برای ساختن ظروف از طلا و نقره وزن �آنها را مشخص کرد:
وزن چراغهای طلا و پایههایشان ،وزن طلا برای هریک از چراغها
و پایهاش ،وزن نقره برای هر چراغ و پایهاش طبق استفادهای
که در مراسم از �آنها میشود16 ،وزن نقره برای میزها و هر میز
طلا که روی �آن نان اهدایی به خدا را قرار میدادند17 ،طلای
خالص برای چنگالها ،لگنها و فنجانها و برای کاسههای طلایی
به اندازه و وزن هر کدام18 ،وزن طلای خالص برای قربانگاه
ُبخور ،همچنین نقشه برای ارابٔه فرشتگان نگهبا ن که بالهایشان
را روی صندوق پیمان گسترده بودند19 .داوود پادشاه گفت:
«همٔه این نوشته با راهنمایی خداوند بوده است او نقشٔه همٔه
کارها را برای من روشن کرد».
20داوود همچنین به پسرش ،سلیمان گفت« :توانا و دلیر باش
و عمل کن .هراسان مباش و ترسان مشو ،زیرا خداوند خدا،
خدای من با توست .او تو را ترک نخواهد کرد و تنها نخواهد
گذاشت تا تمام کارهای معبد بزرگ تمام شوند21 .گروههای
کاهنان و لاویان برای همٔه خدمات معبد بزرگ اینجا هستند
و با تو مردان داوطلب ماهر برای هر کاری �آمادهاند ،همچنین
همٔه افسران و مردم زیر فرمان تو هستند».

29

هدایا برای ساختن معبد بزرگ

داوود پادشاه به تمام کسانیکه �آنجا بودند گفت:
«پسر من ،سلیمان که خدا تنها او را برگزید ،جوان
و بیتجربه است و کاری که باید انجام شود عظیم است ،زیرا این
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معبد بزرگ برای انسان نیست بلکه برای خداوند است2 .پس
من برای معبد بزرگ تا �آنجا که توانایی داشتم ،تدارک دیدهام.
طلا برای وسایل طلایی ،نقره برای ساختن وسایل نقرهای ،برنز
برای وسایل برنزی� ،آهن برای ساختن وسایل �آهنی و چوب برای
کارهای چوبی و مقدار زیادی عقیق و سنگهای زینتی ،سنگ
سرمه ،سنگهای رنگی ،انواع سنگهای گرانبها و مرمر فراوان3 .به
علاؤه �آنچه برای معبد بزرگ خدا تدارک دیدهام ،من خزانهای از
طلا و نقره دارم که بهخاطر عشقی که به معبد بزرگ دارم� ،آن
را اهدا کردهام 4من معادل صد و ده تن طلای خالص و معادل
دویست و شصت تن نقره خالص برای دیوارهای معبد بزرگ 5و
برای ساختن اشیایی که صنعتگران خواهند ساخت دادهام .چه
کسی چنین هدیٔه سخاوتمندانهای به خدا تقدیم میکند؟»
6�7-آنگاه رؤس���ای طایفهها و خاندانها و فرماندهان ارتش و
سرپرستان دارایی پادشاه معادل صد و نَود تن طلا ،سیصد و
هشتاد تن نقره ،شش���صد و هفتاد و پنج تن برنز و سه هزار و
هفتصد و پنجاه تن �آهن برای کارهای معبد بزرگ هدیه دادند
8هرکس سنگ گرانبهایی داشت� ،آن را به خزانٔه معبد بزرگ که
مسئولش یحیئیل جرشونی از طایفٔه لاوی بود ،داد�9 .آنگاه مردم
شادمانی کردند ،زیرا ایشان داوطلبانه و با تمام دل به خداوند
هدیه داده بودند .داوود پادشاه نیز بسیار شادمان شد.
نیایش داوود به خدا

10داوود پادشاه در برابر جمع ّیت خداوند را ستایش کرد .او
گفت« :ای خداوند خدای ج ّد ما یعقوب ،تو باید جاودانه ستایش
شوی11 ،ای خداوند ،عظمت ،قدرت ،جلال ،پیروزی و شکوه
از �آن توست و هر �آنچه در زمین و �آسمان است ،از �آن توست.
پادشاهی از �آن توست ،تو بر فراز همه سر برافراشتهای12 .ثروت
و احترام از تو س���ر چش���مه میگیرند و تو بر همه فرمانروایی.
توانایی و قدرت در دست توست ،و این در دست توست که
بزرگی و به همه نیرو میبخشی13 .اکنون ای خدای ما ،تو را
سپاس میگوییم و نام با شکوه تو را نیایش میکنیم.
«14ا ّما من کیستم و مردم من کیستند که قادرند این هدایا را
داوطلبانه به تو تقدیم کنند؟ زیرا همهچیز از تو سرچشمه میگیرد و
از مال تو به خودت دادهایم15 .زیرا ما در برابر تو بیگانه و تبعیدی
هستیم ،همانگونه که اجداد ما بودند ،روزهای ما در روی زمین
چون سایهای است بدون امید16 .ای خداوند خدای ما! �آنچه ما
760

اول تواریخ 29

با فراوانی برای ساختن معبدی به نام مقدّس تو تدارک دیدهایم از
دست تو �آمده و همٔه از �آن توست17 .ای خدای من ،من میدانم
که تو دل را �آزمایش میکنی و از راستان شادمان میگردی ،در
راستی قلبم ،من �آزادانه همٔه این کارها را کردهام ،اکنون میبینم
مردم تو هم که در اینجا هستند ،با میل و شادی به تو هدایا تقدیم
میکنند18 .ای خداوند خدای اجداد ما ابراهیم ،اسحاق و یعقوب،
چنین هدف و اندیشههایی را تا ابد در دلهای قوم خود نگهدار و
دلهایشان را به سوی خود رهنمایی فرما 19و به پسرم ،سلیمان قلبی
پر از اشتیاق ده تا فرمانها ،دستورات و قوانین تو را بجا �آورد تا معبد
بزرگی را که من برای �آن تدارک دیده بودم بسازد».
�20آنگاه داوود به مردم گفت« :خداوند خدایتان را س���تایش
کنید ».و همٔه مردم خداوند خدای نیاکانشان را ستایش کردند
و در برابر خداوند و پادشاه به خاک افتادند و نیایش کردند.
21روز بعد برای خداوند قربانی کردند و هدایای سوختنی تقدیم
نمودند .هزار گاو ،هزار قوچ و هزار ب ّره با هدایای نوشیدنی و
برای تمام اسرائیل با فراوانی قربانی کردند22 .ایشان در �آن روز
با شادی فراوان در حضور خداوند خوردند و نوشیدند.
سلیمان ،پادشاه اسرائیل

�آنگاه مردم سلیمان ،پسر داوود را برای دومین بار به عنوان پادشاه
خود اعلام کردند و او را به عنوان فرمانروا و صادوق را به عنوان
کاهن مس���ح نمودند�23 .آنگاه سلیمان به جای پدرش داوود بر
تخت خداوند نشست و کامیاب شد و همٔه اسرائیل از او اطاعت
کردند24 .تمام رهبران و مردان دلاور و همچنین پس���ران داوود
پادشاه وفاداری خود را به سلیمان پادشاه اعلام داشتند25 .خداوند
سلیمان را در نظر اسرائیل بزرگ کرد و به او چنان شکوه شاهانهای
داد که به هیچ پادشاهی قبل از او داده نشده بود.
خالصۀ پادشاهی داوود

2627-داوود ،پسر َیسی بر تمام اسرائیل سلطنت کرد ،مدّت
سلطنت او بر اسرائیل چهل سال بود او هفت سال در حبرون و
سی و سه سال در اورشلیم پادشاهی کرد�28 .آنگاه او در پیری،
با عمری دراز ،با ثروت و احترام درگذشت و سلیمان پسرش
جانشین او شد29 .30-کارهای داوود پادشاه از �آغاز تا پایان،
در اسناد سموئی ِل رائیِ ،
ناتان نبی و جا ِد رائی با تمام رویدادها،
چگونگی سلطنت او و تواناییها و وقایعی که برای او و اسرائیل
و تمام سرزمینهای اطراف رخ داد ،نوشته شدهاند.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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معرفی کتاب
ّ

کتاب دوم تواریخ دنبالٔه کتاب اول تواریخ است .این کتاب
حکومت س���لیمان پادشاه و ش���ورش طایفههای شمالی را که
به رهبری یربعام ،علیه رحبعام پسر و جانشین سلیمان پادشاه
صورت گرفت ،شرح میدهد .این کتاب همچنین شامل تاریخ
پادشاهی یهودا تا سقوط اورش���لیم در سال پانصد و هشتاد و
شش قبل از میلاد ،میباشد.
تقسیمبندی کتاب

سلطنت سلیمان 31:9-1:1
الف -سالهای نخستین 17-1:1
ب -معبد بزرگ ساخته میشود 10:7-1:2
پ -سالهای پایانی 31:9-11:7
شورش طایفههای شمالی 19-1:10
پادشاهان یهودا 12:36-1:11
سقوط اورشلیم 23-13 :36

1

دعای سلیمان پادشاه برای خردمندی

(اول پادشاهان )15-1:3

سلیمان پسر داوود ،پادشاهی خود را استوار کرد .خداوند
خدای او ،با وی بود و او را بسیار قوی ساخت.
2سلیمان تمام اسرائیل ،فرماندهان گروههای هزار نفری و صد
نفری ،همٔه رهبران اسرائیل و رؤسای خانوادهها را فراخواند.
�3آنگاه سلیمان و همٔه مردم به بالای ت ّپهای که در جبعون بود،
رفتند؛ زیرا خیمٔه مقدّس خداوند که موسی ،بندٔه خداوند �آن
را در بیابان ساخته بود ،در �آنجا بود.
4ا ّما داوود در اورشلیم مکانی برای صندوق پیمان �آماده و در
�آنجا خیمهای برپا کرده بود و صندوق پیمان خدا را از قریت
یعاریم به �آنجا منتقل کرده ب���ود5 .قربانگاه برنزی که بصلئیل
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پسر اوری ،نؤه حور ساخته بود ،در برابر خیمٔه مقدّس خداوند
در جبعون بود .س���لیمان و جماعت در �آنج���ا نیایش کردند.
6سلیمان به س���وی قربانگاه برنزی که در مقابل خیمٔه مقدّس
بود ،به حضور خداوند رفت و روی �آن هزار قربانی س���وختنی
تقدیم کرد.
7شب هنگام ،خداوند به سلیمان ظاهر شد و به او گفت:
«چه میخواهی تا به تو بدهم؟»
8سلیمان به خدا گفت« :تو نسبت به پدرم داوود ،همیشه
مح ّبت پایدار نش���ان دادی و مرا به جای او پادش���اه کردی.
9ای خداوند خدا ،بگذار وعدهای را که به پدرم داوود دادی،
اکنون انجام پذیرد ،زیرا تو مرا پادشاه مردمی کردی که مانند
غبار زمین بیشمارند10 .اکنون به من خرد و دانشی را که برای
رهبری ایش���ان نیاز دارم ،ببخش .چون کیست که بتواند این
قوم بزرگ تو را رهبری کند؟»
11خدا به سلیمان پاسخ داد« :چون این خواستٔه دل توست و
تو دارایی و توانگری و احترام یا جان کسانیکه از تو متن ّفرند یا
عمر طولانی نخواستهای ،بلکه خرد و دانش برای خود درخواست
کردهای تا بتوانی قوم مرا ،که تو را پادشاه �آنها کردهام ،فرمانروایی
کنی12 ،من به تو خ���رد و دانش خواهم داد و همچنین چنان
دارایی و توانگری و احترامی به تو خواهم داد که هیچ پادشاهی
قبل از تو نداشته و بعد از تو نيز نخواهد داشت».
ثروت و قدرت سلیمان

(اول پادشاهان )29-26:10

13پس س���لیمان از بالای ت ّپ���ٔه جبعون ،از برابر خیمٔه مقدّس
به اورشلیم بازگشت و بر اسرائیل س���لطنت نمود14 .سلیمان
به جمع�آوری ا ّرابهها و اس���بها پرداخ���ت ،او هزار و چهارصد
ا ّرابه و دوازده هزار اسب داشت که در شهرهای ا ّرابهها و در
اورش���لیم نزد خود ،مستقر کرده بود15 .پادشاه طلا و نقره را
در اورش���لیم مانند س���نگ ارزان کرد و چوب سدر به فراوانی
چوب چنار در ت ّپههای یهودا16 .س���لیمان اسبها را از مصر و
سیسل وارد میکرد و بازرگانان پادشاه� ،آنها را به بهایی مع ّین
خریداری میکردند17 .ایش���ان از مصر ا ّرابه وارد میکردند و
س���پس �آنها را هریک به قیمت شش���صد تکٔه نقره و هر اسب
را به قیمت صد و پنجاه تکٔه نقره به کشور پادشاهان ِحتّی و
سوریه صادر میکردند.
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2

آمادگی برای ساختن معبد بزرگ

(اول پادشاهان )18-1:5

سلیمان تصمیم گرفت معبدی برای پرستش خداوند و
کاخ پادشاهی برای خود بسازد2 .سلیمان هفتاد هزار
نفر را برای حمل مصالح ساختمانی ،هشتاد هزار نفر را برای
سنگتراشی در ت ّپهها و سه هزار و ششصد نفر سر کارگر برای
نظارت �آنها گماشت.
3سلیمان برای حیرام ،پادشاه صور ،پیام فرستاد« :همانطور
که برای پدرم ،داوود الوار سدر فرستادی تا برای خود خانهای
بسازد و در �آن زندگی کند ،برای من نیز بفرست4 .اکنون من
در شرف ساختن معبدی برای احترام خداوند خدایم هستم که
به او تقدیم کنم برای سوزاندن ُبخور خوشبو ،برای اهدای دایمی
نان مقدّس و قربانیهای سوختنی در هر صبح و عصر روزهای
سبت و در ماه نو و جشنهای مع ّین شدٔه خداوند خدای ما؛
این فرمان خداوند به اسرائیل ،برای همیشه است5 .معبدی که
من خواهم ساخت بزرگ است ،زیرا خدای ما بزرگتر از همٔه
خدایان است6 .ا ّما کیست که بتواند برای او معبدی بسازد؟
زیرا او در �آسمان ،در بالاترین �آسمانها نیز نمیگنجد .پس من
کیستم که معبدی برای او بسازم؟ به جز مکانی که در حضور
وی ُبخور بسوزانند7 .پس اکنون مردی ماهر که با طلا ،نقره،
برنز و �آهن و همچنین در کندهکاری �آزموده باش���د و بتواند با
پارچههای بنفش ،قرمز و �آبی کار کند ،بفرست تا با کارگران
ماهری که در نزد من در یهودا و اورش���لیم هستند باشد ،این
کارگران را پ���درم داوود �آماده کرده ب���ود8 .همچنین از لبنان
الوار سدر ،صنوبر و صندل بفرست ،زیرا میدانم که بندگان
تو در بریدن الوار لبنان ماهر هستند .بندگان من با بندگان تو
کار خواهند کرد9 .چون معبدی که من خواهم ساخت بزرگ
و ش���گفتانگیز خواهد بود ،الوار فراوان برای من �آماده کن.
10من برای بندگانت که الوار میبرند ،دوهزار تن گندم کوبیده،
دوهزار تن جو ،چهارصد هزار لیتر شراب و چهارصد هزار لیتر
روغن زیتون خواهم داد».
�11آنگاه حیرام پادش���اه صور ،در نامهای به س���لیمان ،چنین
پاس���خ داد« :چون خداون���د قوم خود را دوس���ت دارد ،تو را
پادشاه ایشان کرده است12 ».حیرام همچنین گفت« :ستایش
بر خداوند خدای اسرائیل ،که �آسمان و زمین را �آفرید ،که به
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داوود پادشاه چنین پسر خردمندی داده است که پر از دانش و
بینش است که معبدی برای خداوند و کاخ پادشاهی برای خود
خواهد ساخت13 .من استادی خردمند و ماهر ،به نام حورام نزد
شما فرستادهام14 .مادر او از طایفٔه دان و پدرش از اهالی صور
اس���ت .او در مورد کار کردن باطلا ،نقره ،برنز� ،آهن ،سنگ
و چوب و پارچههای بنفش� ،آبی و پارچههای مرغوب �آموزش
دیده است .او میتواند هرگونه کندهکاری و طراحی را که به
او واگذار شود با همکاری هنرمندان شما و هنرمندان سرورم،
پدر شما داوود ،انجام دهد15 .در مورد گندم ،جو ،شراب و
روغن که سرورم فرموده بود ،میتوانید �آن را برای خدمتگذاران
خود بفرستید16 .ما �آنچه الوار از لبنان نیاز داشته باشید خواهیم
برید و �آنها را به صورت دستٔه الواری به هم پیوسته و شناور به
بندر یافا خواهیم فرستاد ،شما �آنها را به اورشلیم ببرید».
ساختن معبد بزرگ شروع میشود

(اول پادشاهان )38-1:6

�17آنگاه س���لیمان تمام بیگانگانی را که در سرزمین اسرائیل
زندگی میکردند ،سرشماری کرد .مثل �آماری که پدرش داوود
گرفته بود .تعداد بیگانگان صد و پنجاه و سه هزار و ششصد
نفر بود18 .هفتاد هزار نفر از �آنان را به کارگری ،هشتاد هزار
نفر را به سنگتراشی در کوهپایهها و سه هزار و ششصد نفر را
به عنوان ناظر گماشت تا مردم را مجبور به کار کنند.

3

سلیمان معبد بزرگ را میسازد

سلیمان پادشاه ،س���اختن معبد بزرگ را در اورشلیم
بر بالای کوه موریا -یعنی همان جایی که خداوند به
پدرش داوود ظاهر شده بود ،درست در مکانی که داوود تعیین
کرده بود یعنی در خرمنگاه ارنان یبوسی� -آغاز کرد2 .او در روز
دوم در ماه دوم سال چهارم سلطنت خود به ساختن �آغاز کرد.
3این است اندازههایی که س���لیمان برای ساختن معبد بزرگ
به کار برد :درازای �آن بیس���ت و هفت متر و پهنای �آن نُه متر
بود4 .اتاق ورودی به پهنای معبد بزرگ یعنی نُه متر و ارتفاع
پنجاه و چهار متر بود .او داخل �آن را با طلای خالص روکش
کرد5 .دیوارهای اتاق اصلی را با چوب سدر پوشاند و �آنها را
با طلای مرغوب روکش کرد ،روی �آنها ش���کل درخت خرما
و زنجیر طراحی شده بود6 .پادشاه معبد بزرگ را با سنگهای
زیبای گرانبها و طلای س���رزمین فروایم تزئین کرد7 .او تیرها،
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�آستانهها ،دیوارها و درهای خانه را با طلا روکش کرد و بر روی
دیوارها فرشتگان نگهبان حکاکی کرد8 .او مقدّسترین مکان
را ساخت ،پهنا و درازای �آن نُه متر بود که برابر با پهنای معبد
بزرگ بود9 .وزن میخهای طلایی معادل شش���صد گرم بود.
اتاق فوقانی را نیز با طلای خالص روکش کرده بود.
10در مقدّس���ترین مکان معبد بزرگ ،او دو فرش���تٔه نگهبان
ساخت و �آنها را با طلا پوشاند11 .طول بالهای فرشتگان نگهبان
هشت متر و هشتاد سانتیمتر بود که بال یکی دو متر و بیست
سانتیمتر و به دیوار معبد بزرگ میرسید و بال دیگرش دو متر و
بیست سانتیمتر بود که به بال فرشتٔه نگهبان دیگر برمیخورد.
12فرش���تٔه نگهبان دیگر ،یک بالش دو متر و بیس���ت سانتیمتر
بود که به دیوار اتاق میرسید و همچنین بال دیگرش دو متر و
بیست سانتیمتر بود که به بال فرشتٔه نگهبان اول وصل میشد.
13بالهای فرشتگان نگهبان هشت متر و هشتاد سانتیمتر بود.
فرش���تگان نگهبان بر پاهای خود ایس���تاده بودند و رویشان به
طرف در خانه بود14 .سلیمان پردهای از کتان نازک به رنگ
بنفش ،قرمز ،و �آبی برای مقدّسترین مکان ساخت و روی �آن
تصویر فرشتگان نگهبان را نقش کرد.
دو ستون برنزی

(اول پادشاهان )22-15:7

15جلوی خانه دو ستون س���اخت که طول �آنها پانزده متر و
نیم بود و سر ستونهایی به طول دو متر و بیست سانتیمتر روی
�آنها بود16 .او زنجیرهایی س���اخت و در بالای ستونها پیچید
و صد انار س���اخت و به زنجیرها وصل کرد17 .او ستونها را
جلوی معبد بزرگ قرار داد ،یکی در سمت راست و دیگری
در سمت چپ ،ستون طرف راست را یاکین و ستون سمت
چپ را بوعز نامید.

4

وسایل معبد بزرگ

(اول پادشاهان )51-23:7

او قربانگاهی از برنز س���اخت که درازای �آن نُه متر و
پهنای �آن نُه متر و ارتفاع �آن چهار متر و نیم بود2 .او
همچنین حوض ِگرد برنزی ساخت که قطرش چهار متر و چهل
سانتیمتر و ارتفاعش دو متر و بیست سانتیمتر بود و پیرامونش
سیزده متر و بیست سانتیمتر بود3 .گرداگرد لبٔه خارجی حوض،
با دو ردیف ،یکی بر روی دیگری تزئین شده بود .این ردیفها
به شکل گاو نر بودند که با حوض یکپارچه بود4 .این حوض
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بر دوازده گاو نر ایستاده بود ،سه گاو نر به طرف شمال ،سه
به طرف غرب و سه به طرف جنوب و سه به طرف شرق قرار
داش���تند5 .ضخامت دیوارٔه حوض به پهنای کف دست بود.
لبٔه �آن به ش���کل لبٔه جام و خود حوض به ش���کل گل سوسن
ساخته شده بود .ظرفیت �آن بیش از شصت هزار لیتر بود6 .او
همچنین ده حوضچه س���اخت که پنج عدد �آنها را در سمت
راست و پنج عدد دیگر را در س���مت چپ قرار داد .در این
حوضچهها قربانی س���وختنی را میشستند� ،آب حوض بزرگ
برای شستوشوی کاهنان بود.
7ده چراغدان طلا را طبق مشخصات �آنها ساخت .پنج عدد
�آنها را در طرف راست و پنج عدد دیگر �آنها را در طرف چپ
معبد بزرگ قرار داد8 .ده عدد میز ساخت و �آنها را در معبد
بزرگ گذاشت ،پنج میز را در سمت راست و پنج میز دیگر را
در طرف چپ قرار داد .او یکصد کاسٔه طلا ساخت.
9او حیاطی برای کاهنان س���اخت و حیاط بزرگ و درهایی
برای حیاطها ساخت و �آنها را با برنز روکش کرد10 .او حوض
را در گوشٔه جنوب شرقی معبد بزرگ قرار داد.
11حورام دیگها ،بیلها و کاسهها ساخت.
پس او کارهایی را که برای س���لیمان پادشاه در معبد بزرگ
انجام میداد ،به پایان رساند که عبارت بودند از:
12دو ستون؛ کاسهها و دو سر س���تون که در بالای ستونها
بودند و شبکههایی که دو جام سر س���تونها را پوشانده بودند
13چهارصد انار برای دو شبکه؛ برای هر شبکه دو ردیف انار
که روی جامها را میپوشاند.
14پایهها و حوضچههای �آنها؛
15حوض بزرگ و دوازده گاو زیر �آن؛
16حورام ،دیگها ،بیلها ،چنگالها و تمام وسایل دیگر را با برنز
ب ّراق ،به دستور سلیمان پادشاه ،برای معبد بزرگ ساخت.
17به دستور پادشاه ،اینها در دشت اردن در زمین خاک ُرس
بین ُسك ّوت و صرده ریختهگری کردند18 .سلیمان همٔه اینها
را به مقدار زیاد ساخت که وزن برنز �آنها محاسبه نشد.
19پس سلیمان هر �آنچه را در معبد بزرگ بود ساخت ،قربانگاه
طلا ،میز نان مقدّسی که به خدا تقدیم میشد20 .چراغدانها و
پایههایشان از طلای خالص بود که در جلوی مقدّسترین مکان
مطابق برنامه روشن شوندُ 21 .گلها ،چراغها ،انبرها را از طلای
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خالص ساخت؛ ُ 22گلگیرها ،کاسهها و قاشقها و �آتشدانها را از
طلای خالص ساخت .د ِر خارجی معبد بزرگ و د ِر مقدّسترین
مکان نیز روکش طلا شده بود.
وقتی همٔه کارهایی که سلیمان برای معبد بزرگ کرد
پایان گرفت ،س���لیمان چیزهایی را که پدرش ،داوود
وقف کرده بود و طلا ،نق���ره و همٔه ظروف را در خزانٔه معبد
بزرگ گذاشت.

5

آوردن صندوق پیمان خداوند به معبد بزرگ

(اول پادشاهان )9-1:8

�2آنگاه سلیمان رهبران اسرائیل ،سران طایفهها و خانوادهها را
برای �آوردن صندوق پیمان خداوند از شهر داوود در صهیون،
به اورشلیم فراخواند3 .تمام مردان اسرائیل در عید خیمهها که
در ماه هفتم برگزار میشد ،نزد پادشاه گرد �آمدند4 .هنگامیکه
همٔه رهبران اسرائیل �آمدند ،لاویان صندوق پیمان را برداشتند.
5صندوق پیمان ،خیمٔه مقدّس و تمام ظروف مقدّس���ی را که
در خیمه بود ،کاهنان و لاویان �آوردند�6 .آنگاه سلیمان پادشاه
و تمام قوم اسرائیل ،در برابر صندوق پیمان گرد �آمدند و �آنقدر
گاو و گوسفند قربانی کردند که به شمار نمی�آمد7 .پس کاهنان
صندوق پیمان خداوند را در جایش در مقدّسترین مکان در زیر
بال فرشتگان نگهبان قرار دادند8 ،بالهای فرشتگان نگهبان بر
روی صندوق پیمان و چوبهایی که با �آنها �آن را حمل میکردند،
گس���ترده بودند9 .این چوبها �آنقدر بلند بودند که انتهای �آنها
از مقدّسترین مکان دیده میشد ،ولی از حیاط دیده نمیشدند
و تا به امروز در �آنجا هس���تند10 .در صندوق پیمان چیزی جز
دو لوحی که موس���ی در کوه سینا -جایی است که خداوند با
قوم اس���رائیل هنگام خروجش���ان از مصر پیمان بست -در �آن
گذاشت ،نبود.
شکوه خداوند

11هنگامیکه کاهنان از قدس بیرون �آمدند- ،زیرا تمام کاهنانی
که حاضر بودند بدون تو ّجه به گروهی که در �آن بودند -خود
را پاک کرده بودند12 .تمام س���رایندگان لاوی ،یعنی �آساف،
هیمان ،یدوتون ،پسران و برادران ایشان ،لباسهای کتانی مرغوب
پوشیده بودند .ایشان با سنج ،بربط و چنگ با صد و بیست
کاهن که شیپور مینواختند در شرق قربانگاه ایستادند13 .وظیفٔه
شیپورچیها و سرایندگان این بود که در ستایش و پرستش همنوایی
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کنند و هنگامیکه �آواز ایشان برخاست ،با صدای سنج و شیپور
و بق ّیٔه سازها ،در ستایش خداوند خواندند که:
او نیکوست،
و مح ّبت او تا ابد پایدار است.
در �آن هنگام معبد بزرگ پر از ابر ش���د14 .کاهنان به سبب
ابر نتوانستند بایستند و خدمت کنند ،زیرا شکوه خداوند معبد
بزرگ را ُپر کرد.
دعای تقدیس معبد بزرگ توسط سلیمان

6

(اول پادشاهان )21-12:8

آنگاه سلیمان دعا کرد:

«تو انتخاب کردهای که در ابرها و تاریکی ساکن باشی.
 2اکنون من معبد با شکوهی برای تو ساختهام
که تا ابد در �آن زیست کنی».
�3آنگاه پادشاه روی به مردم کرد و درحالیکه همه ایستاده بودند،
ایشان را برکت داد�4 .آنگاه گفت« :سپاس خداوند ،خدای اسرائیل
را! که هرچه را با دهان خود ،به پ���درم داوود وعده داده بود ،با
دستهای خود انجام داد5 ،او به پدرم فرمود :از زمانی که قوم خود
را از سرزمین مصر بیرون �آوردم ،من هیچ شهری را در همٔه طایفههای
اسرائیل برنگزیدم که در �آن معبدی ساخته شود تا من در �آن ستایش
شوم و من هیچ مردی را برنگزیدم که فرمانروای قوم من ،اسرائیل
باشد6 .ا ّما من اورشلیم را برگزیدهام که نام من در �آنجا باشد ،و
داوود را برگزیدهام که رهبر قوم من ،اسرائیل باشد».
7سلیمان ادامه داد« ،پدرم ،داوود در دل داشت تا خانهای
برای نام خداوند خدای اسرائیل بسازد8 .ا ّما خداوند به پدرم
داوود فرمود' :بسیار نیکوست که تو در دل داشتی که خانهای
برای من بسازی9 ،ا ّما تو نباید خانه را بسازی ،بلکه پسرت که
تولّد خواهد یافت� ،آن را برای من خواهد ساخت'.
«10اکنون خداوند وعدهای را که داده بود ،به انجام رسانیده،
من به جای پدرم داوود برخاستهام و بر تخت اسرائیل نشستهام.
همانگونه که خداوند وعده داده ب���ود ،من خانهای برای نام
خداوند خدای اسرائیل ساختهام11 .من در �آنجا صندوق پیمان
را گذاشتهام ،که پیمان خداوند با مردم اسرائیل است».
دعای سلیمان

�12آنگاه سلیمان در برابر قربانگاه خداوند و در حضور همٔه قوم
اسرائیل ،ایستاد و دستهای خود را برافراشت13 .سلیمان سکوی
770

دوم تواریخ 6

برنزی به پهنا و درازای دو متر و بیست سانتیمتر و ارتفاع یک
متر و سی سانتیمتر ساخته بود و �آن را در وسط حیاط قرار داده
بود .سلیمان روی �آن ایستاده بود .او در برابر همٔه قوم اسرائیل
زانو زد ،دستهای خود را به سوی �آسمان برافراشت 14و گفت:
«ای خداوند خدای اسرائیل! هیچ خدایی مانند تو در زمین و
�آسمان نیس���ت .پیمان خود را برای تمام بندگانی که با تمام
دل نزد تو گام برمیدارند ،نگاه داشتهای و مح ّبت پایدار خود
را نش���ان دادهای15 .تو وعدهای را که به پدرم داوود دادی با
دهان گفتی و با دس���تهایت امروز انجام دادی16 .پس اکنون
ای خداوند خدای اس���رائیل ،وع ّدهای را ک���ه به پدرم داوود،
بندٔه خود ،دادهای نگاهدار ،هنگامیکه تو به او فرمودی ،اگر
پس���ران تو در همٔه کارهایشان در حضور من مواظب باشند و
مطابق قوانی���ن من در نزد من گام بردارن���د ،همانگونه که تو
گام برداشتی ،همواره یکی از بازماندگان تو بر تخت اسرائیل
خواهد نشس���ت17 .پس اکنون ای خداوند ،خدای اسرائیل،
سخنانی را که به بندهات داوود گفتی ت�أیید فرما.
«18ا ّما �آیا براستی خدا با انسان در روی زمین خواهد زیست؟
�آس���مان و حتّی بالاترین �آس���مانها گنجایش تو را ندارند ،چه
رسد به خانهای که من برایت ساختهام19 .ای خداوند ،خدای
من! من بندٔه تو هستم ،به دعای من گوش بده و تقاضاهایم
را اجاب���ت فرما20 .این معبد بزرگ را ش���بانهروز مراقبت نما.
تو وعده دادی ،این مکانی است که تو در �آن ستایش خواهی
شد ،پس هنگامیکه به سوی این معبد بزرگ دعا میکنم ،مرا
بش���نو21 .نیایش من و قوم خود ،اسرائیل را بشنو ،هنگامیکه
به سوی این مکان روی میکنند .در خانٔه خود در �آسمان ،ما
را بشنو و ببخش.
«22اگر کسی علیه دیگری مرتکب گناهی شود و نیاز به سوگند
باشد و اینجا در مقابل قربانگاه تو سوگند یاد کند23 ،باشد تا
تو از �آسمان بشنوی و عمل کنی و بندگانت را داوری نمایی
و گناهکار را مطابق عمل خودش جزا دهی و بیگناهان را بر
حسب عدالت ایشان پاداش دهی.
«24اگر قوم تو اسرائیل از دشمنانشان بهخاطر گناهی که علیه
تو مرتکب شدهاند ،شکست بخورند ،هنگامیکه به سوی تو
بازگردند و به این معبد ب���زرگ بیایند ،و فروتنانه برای �آمرزش
نزد تو دعا کنند25 ،باشد که تو از �آسمان بشنوی و گناه مردم
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خود اس���رائیل را ببخشی و ایشان را به سرزمینی که به نیاکان
ایشان دادی بازگردانی.
«26هنگامیکه �آسمانها بسته میشوند و بارانی نیست ،زیرا
مردم تو علیه تو گناه ورزیدهاند ،اگر به سوی این مکان نیایش
کنند و به سبب مصیبتی که تو بر ایش���ان �آوردهای ،نام تو را
اعتراف کنند و از گناه خود بازگردند�27 ،آنگاه ایش���ان را از
�آسمان بشنو و گناه بندگانت ،قوم اسرائیل را ببخشای ،به ایشان
بیاموز تا راه راستی را بپیمایند و بر سرزمین ایشان باران ببخش،
سرزمینی که به عنوان میراث به �آنها بخشیدهای.
«28هنگامیکه قحطی در این سرزمین باشد یا بیماری همهگیر،
یا محصول را بادهای گرم ،یا ِکرمها و َملخها نابود کنند ،یا
هنگامیکه دشمنان ایشان �آنها را در هر شهری محاصره کنند،
هر بلایی و بیماری که باش���د29 ،هر نیایشی و هر تقاضایی از
هر فرد ،یا تمام قوم تو اسرائیل ،هنگامیکه رنج و اندوه خود
را میدانند و دستهای خود را به سوی این خانه برمیافرازند،
30باش���د که تو از جایگاه خود در �آس���مان بشنوی ،و �آنها را
ببخش���ی و به همه همانطور که دلهایشان را میدانی ،برطبق
راههایی که میروند ارزانی ده ،زیرا فقط تو از دل انسان �آگاه
هس���تی31 .تا �آنکه ایشان از تو بترسند و تمام روزهایی که در
س���رزمینی که به نیاکان ما دادی زندگ���ی میکنند ،در راه تو
گام بردارند.
«32همچنی���ن وقت���ی بیگانگان ،یعنی کس���انیکه از قوم تو
اسرائیل نیستند ،از سرزمینی دور بهخاطر نام عظیم تو و دست
قدرتمند و بازوی توانای تو بیایند و به س���وی این معبد بزرگ
دعا کنند33 ،دعای �آنها را بشنو .از �آسمان جایی که زندگی
میکنی �آنها را بشنو و �آنچه را که از تو میخواهند انجام بده
تا همٔه س���اکنان زمین ،مانند قوم تو اسرائیل ،تو را بشناسند و
از تو اطاعت کنند� .آنگاه �آنها خواهند دانست خانهای که من
ساختهام ،به نام تو خوانده شده است.
«34اگر قوم تو به نبرد با دشمنانشان بروند ،هرجا که تو ایشان
را بفرستی ،و ایشان به سوی این شهر برگزیدٔه تو و معبد بزرگی
که من به نام تو ساختهام نیایش کنند�35 ،آنگاه از �آسمان نیایش
و تقاضای ایشان را بشنو و پیروزشان گردان.
«36اگر ایشان علیه تو گناه ورزیدهاند -زیرا انسانی نیست که
گناه نورزد -و تو از ایشان خشمگین شدی و ایشان را به دست
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دشمن سپردی و دشمنانشان ایشان را به اسارت ،به سرزمینهای
دور یا نزدیک بردند37 ،اگر در �آن سرزمین توبه کردند و تو را
نیایش کردند و اعتراف کردند که گناه کرده و پلید بودهاند ،ای
خداوند نیایش ایشان را بشنو38 .اگر ایشان با تمام دل و جان
در سرزمین اسارت توبه کردند و به سوی سرزمین خود ،که تو
به پدرانشان بخشیدی و شهری که تو برگزیدی و معبد بزرگی
که من به نام تو س���اختهام نیایش کردن���د�39 ،آنگاه از جایگاه
خود در �آسمان نیایش و تقاضای ایشان را بشنو ،و رحم کن
و قوم خود را که علیه تو گناه ورزیدهاند ببخش.
«40حال ای خدای من ،بگذار چشمان تو باز باشد و گوشهای
تو نیایشی را که در این مکان میش���ود ،بشنود41 .اکنون ای
خداوند ،خدای من ،برخیز و با این صندوق پیمان که مظهر
قدرت توست ،وارد این معبد بزرگ شو و تا ابد در �آنجا بمان.
ای خداوند ،خدای من ،بگذار تا کاهنان تو جامٔه نجات بپوشند
و مقدّسین تو از نیکی تو شادمان باشند42 .ای خداوند ،خدای
من ،صورت خود را از �آن که مسح نمودهای برنگردان و مح ّبت
پایدار خود را به بندهات داوود به یاد�آور».

7

تقدیس معبد بزرگ

(اول پادشاهان )66-62:8

هنگامیکه نیایش سلیمان تمام شد� ،آتشی از �آسمان
فرود �آمد و هدایای س���وختنی و قربانیها را سوزاند و
ش���کوه خداوند معبد بزرگ را دربر گرفت 2کاهنان نتوانستند
وارد معبد بزرگ شوند ،زیرا شکوه خداوند معبد بزرگ را دربر
گرفته بود3 .هنگامیکه همٔه مردم اسرائیل �آتشی که فرود �آمد
و شکوه خداوند را در معبد بزرگ دیدند ،روی سنگفرش زانو
زدند و صورت خود را ب���ر زمین نهادند و خداوند را نیایش و
ستایش کردند و گفتند:
«او نیکوست ،مح ّبت پایدار او تا ابد پایدار است�4 ».آنگاه پادشاه
و همٔه مردم اسرائیل ،نزد خداوند قربانی کردند5 .و سلیمان پادشاه
بیست و دو هزار گاو نر و صد و بیست هزار گوسفند را قربانی
کرد .سپس پادشاه و همٔه مردم ،معبد بزرگ را تقدیس کردند.
6کاهنان در جای مخصوص خود ایستادند ،لاویان نیز با وسایل
موسیقیای که داوود پادشاه برای سپاسگزاری خداوند ساخته بود،
میخواندند« :مح ّبت او پایدار و جاودان است ».در مقابل ایشان
کاهنان شیپور مینواختند و همٔه قوم اسرائیل ایستاده بودند.
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7سلیمان ،قسمت مرکزی حیاط را که مقابل معبد بزرگ بود
تقدیس کرد و در �آنجا قربانی سوختنی و قربانی سلامتی تقدیم
کرد ،زیرا قربانگاه برنزی که س���لیمان س���اخته بود ،گنجایش
قربانیهای سوختنی و غلا ّت و چربی را نداشت.
8در �آن زمان سلیمان و مردم اسرائیل که گروه بزرگی بودند،
در هف���ت روز ،عی���د خیمهها را جش���ن گرفتن���د .انبوهی از
جمع ّیت از راه دور ،از گذرگاه حمات در شمال تا مرز مصر
در جن���وب ،در �آنجا بودند�9 .آنه���ا هفت روز را برای تقدیس
قربانگاه و هفت روز دیگر را برای عید صرف کردند و در روز
هشتم جشن دیگری برپا نمودند10 .در روز بیست و سوم ماه
هفتم ،سلیمان مردم را به خانههای خود فرستاد .شادمان و با
روحیٔه خوب بهخاطر نیکویی که خداوند به داوود ،سلیمان و
قوم خود اسرائیل نشان داده بود.
ظاهر شدن دوبارۀ خداوند به سلیمان

(اول پادشاهان )9-1:9

11سلیمان س���اختن معبد بزرگ و کاخ پادشاهی را به پایان
رساند و نقشههایی را که برای معبد بزرگ و خانٔه خودش کشیده
بود با موفّق ّیت انجام داد�12 .آنگاه خداوند در شب به سلیمان
ظاهر شد و به او گفت« :من نیایش تو را شنیدهام و این مکان
را برای قربانگاه برگزیدهام13 .هنگامیکه �آسمان را میبندم و
بارانی نیست ،یا فرمان میدهم تا َملخها کشتزارها را بخورند و
یا بلایی در میان قوم خود بفرستم14 ،اگر قوم من که به نام من
خوانده میشوند ،نزد من دعا کنند و توبه نمایند و از راههای
پلید خود باز گردند� ،آنگاه من از �آسمانها خواهم شنید و گناهان
ایشان را خواهم بخشید و کامیابی به سرزمین �آنها خواهم داد.
15اکنون چشمهای من باز و گوشهای من متو ّجه نیایشی است
که در این مکان بجا �آورده میشود16 .زیرا اکنون من این خانه
را برگزیدهام و تقدیس نمودهام تا نام من برای همیشه در �آنجا
باشد و چشم من همیشه در �آن خواهد بود17 .ا ّما اگر تو مانند
پدرت ،داوود در حضور من گام برداری و طبق فرمانهایی که من
به تو دادهام ،عمل کنی و دستورات و احکام مرا نگاه داری،
�18آنگاه من تخت پادشاهی تو را استوار میکنم و طبق پیمانی
که با پدرت داوود بستم و گفتم :تو همیشه جانشینی در اسرائیل
خواهی داشت که بر �آن فرمانروایی کند ،عمل خواهم کرد19 .ا ّما
اگر تو بازگردی و دستورات و احکامی را که به تو دادهام ،ترک
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کنی و خدایان دیگر را خدمت و ستایش کنی�20 ،آنگاه من شما
را از زمینی که به شما دادهام ،برخواهم کند و این معبد بزرگ
را که برای نامم تقدیس کردهام ،ترک خواهم کرد و �آن را در
بین اقوام ضربالمثل و مسخره خواهم ساخت.
«21این معبد بزرگ اکنون بس���یار مورد احترام است ،ا ّما در
�آن زمان هرکس که از �آن بگذرد ،با تع ّجب خواهد پرس���ید:
'چرا خداوند با این سرزمین و معبد بزرگ چنین کرد؟' �22آنگاه
مردم خواهند گفت' :زیرا ایشان خداوند ،خدای نیاکان خود
را که �آنها را از مصر بیرون �آورد ،ترک کردند و خدایان دیگر
را خدمت و پرستش کردند ،در نتیجه خداوند �آنها را به همٔه
این مصیبتها گرفتار کرد»'.

8

فعالیتهای گوناگون سلیمان
ّ

(اول پادشاهان )28-10:9

در پایان بیست سالی که سلیمان معبد بزرگ و خانٔه
خود را ساخت2 ،س���لیمان شهرهایی را که حیرام به
او داده بود ،بازس���ازی نمود و قوم اسرائیل را در �آنجا اسکان
داد3 .سلیمان به حمات و صوبه حمله کرد و �آنها را تسخیر
نمود4 .او شهر تدمور را در بیایان و همٔه شهرهای انباری را در
حمات ساخت5 .او همچنین شهرهای بیت حورون بالایی و
بیت حورون پایینی را که شهرهای مستحکمی بودند با دیوارها
و دروازهها و پشتبندها ساخت6 .بعله و تمام شهرهای انباری
و شهرها برای ا ّرابههایش ،شهرها برای سواره نظام و هرچه که
سلیمان خواست بسازد ،در اورشلیم و لبنان و همٔه سرزمینهایی
که بر �آن حاکم بود ،س���اخت7 .تمام نسل ِحتّیان و اموریان،
فرزیان ،حویان و یبوسیان را که اسرائیلی نبودند8 ،سلیمان از
بازماندگان ایشان که هنوز در سرزمین باقی مانده بودند ،بیگاری
گرفت که تا به امروز نیز چنین است9 .ا ّما سلیمان مردم اسرائیل
را برای انجام کارهایش به بردگی نگرفت ،ایش���ان سربازان و
افسران و فرماندهان ا ّرابهها و س���واره نظام او بودند10 .ایشان
افسران عالی رتبٔه سلیمان پادشاه بودند و تعدادشان دویست و
پنجاه نفر بود که بر مردم حکمرانی میکردند.
11سلیمان دختر فرعون را از شهر داوود به خانهای که برایش
ساخته بود �آورد .زیرا سلیمان گفت« :همسر من نباید در خانه
داوود پادش���اه زندگی کند ،زیرا مکانهایی که صندوق پیمان
خداوند در �آن بوده است ،مقدّس میباشد».
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�12آنگاه س���لیمان قربانی سوختنی در قربانگاه خداوند که در
برابر معبد بزرگ ساخته بود ،اهدا کرد13 .او طبق قوانین موسی
برای روزهای مع ّین مانند سبت ،ماه نو و سه عید سالیانه نان
فطیر ،عید نوبر محصولات و عید خیمهها قربانی سوختنی تقدیم
کرد14 .با پیروی از قوانینی که پدرش داوود ،وضع کرده بود،
او کارهای روزم ّرٔه کاهنان و لاویانی که در خواندن سرودهای
نیایشی و انجام وظایف کاهنان را یاری میدادند ،سازماندهی
کرد .او همچنی���ن محافظین معبد بزرگ را برای انجام وظیفه
در هر دروازه گماشت ،مطابق �آنچه داوود مرد خدا دستور داده
بود15 .دستوراتی که داوود در مورد انبارها به کاهنان و لاویان
داده بود ،با همٔه جزئیات اجرا میشد.
16در این زمان تمام نقشههای سلیمان به انجام رسیده بود .از
ریختن پی معبد بزرگ تا پایان �آن ،همٔه کارهای او با موفّق ّیت
به انجام رسید.
�17آنگاه سلیمان به شهرهای عصیون حابر و ایلوت ،که بر کنار
دریا در سرزمین اَدوم است ،رفت18 .حیرام پادشاه کشتیهایی
تحت فرماندهی افسران خود و دریانوردان باتجربه برای سلیمان
فرستاد .ایشان با افسران سلیمان به سرزمین اوفیر رفتند و برای
سلیمان معادل پانزده تُن طلا �آوردند.

9

دیدار ملکۀ سبا

(اول پادشاهان )13-1:10

ملکٔه س���با از شهرت سلیمان پادش���اه باخبر شد و به
اورشلیم سفر کرد تا او را با پرسشهای دشوار بیازماید.
ملکٔه سبا گروه بزرگی از همراهان و کاروانی از شتران که بار
�آنها ادویه ،جواه���رات و مقدار زیادی طلا بود به همراه �آورد.
هنگامیکه او با سلیمان ملاقات کرد ،هر سؤالی که در اندیشه
داشت ،از او پرسید2 .سلیمان به همٔه پرسشهای او پاسخ داد،
هیچ سؤالی نبود که برای سلیمان سخت باشد و نتواند برای
او توضیح دهد3 .هنگامیکه ملکٔه س���با ،حکمت سلیمان و
کاخی را که او ساخته بود4 ،و خوراکی که در سفره او بود و
محل زندگی مقامات و س���ازمان کارکنان کاخ و جامٔه �آنها و
لباس خدمتکارانی که در جشن بودند و قربانیهایی که او در
معبد بزرگ تقدیم میکرد ،دید شگفتزده شد.
5پس او به پادش���اه گفت« :گزارش���ی که در سرزمین خود
دربارٔه پیروزیها و حکمت شما شنیدم حقیقت دارد6 ،ا ّما من،
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گزارش را تا هنگامیکه به اینجا �آمدم و با چشمان خود دیدم
باور نداشتم ،من حتّی نیمی از حکمت عظیم شما را نشنیده
بودم .شما بمراتب از �آنچه مردم میگویند برتر هستید7 .خوشا
به حال مردم شما! خوشا به حال خدمتکارانتان که دایماً شما
را خدمت میکنند و س���خنان خردمندانه ش���ما را میشنوند!
8سپاس بر خداوند ،خدای تو ،که نشان داده است که چقدر
از تو خشنود اس���ت .تو را پادشاه کرد که در نام او حکومت
کنی ،زیرا او قوم خود اس���رائیل را دوس���ت دارد و میخواهد
برای همیشه پایدار نگاه دارد .او تو را پادشاه کرد تا قانون و
عدالت را برقرار سازی».
9او هدایایی را که �آورده بود ،به سلیمان پادشاه تقدیم کرد.
حدود چهار تُن طلا و مقدار زیادی ادویه و جواهرات .هرگز
چنین ادویه خوبی که ملکٔه س���با به س���لیمان پادشاه داد دیده
نشده بود.
(10افراد حیرام و سلیمان پادشاه از اوفیر طلا و همچنین چوب
صندل و جواهرات نیز �آورده بودند11 .سلیمان از چوب برای
ساختن پلّهها برای معبد بزرگ و کاخ خود و ساختن بربط و
چنگ برای نوازندگان اس���تفاده کرد که همانند �آنان هرگز در
سرزمین یهودا دیده نشده بود).
12سلیمان پادشاه هر�آنچه ملکٔه سبا خواسته بود به او داد ،به
اضافٔه هدایایی که سلیمان با سخاوتمندی به او بخشید� .آنگاه
ملکٔه سبا و همراهانش به سرزمین خود بازگشتند.
ثروت سلیمان پادشاه

(اول پادشاهان )25-14:10

13هر سال سلیمان پادشاه بیش از بیست و سه تُن طلا دریافت
میکرد14 ،به اضافٔه �آنچه بازرگانان و تاجران به عنوان مالیات
میدادند ،پادشاهان عرب و فرمانروایان اسرائیل نیز طلا و نقره
برای او می�آوردند15 .سلیمان پادشاه دویست سپر بزرگ ساخت.
هریک از �آنه���ا را با تقریباً هفت کیلو طلا روکش ک���رد16 ،و
سیصد سپر کوچكتر که هر کدام با تقریباً دو کیلو طلا روکش
شده بودند .او همٔه سپرها را در تالار جنگل لبنان قرار داد.
17پادشاه همچنین تخت بزرگی از عاج ساخت که با طلای
ناب پوشانده ش���ده بود18 .این تخت شش پلّه داشت و یک
زیرپایی که به �آن وصل بود و با طلا روکش شده بود .در دو
طرف تخت دو دس���ته بود و در هر طرف تخت مجسمٔه شیر
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قرار داش���ت19 .دوازده مجسمٔه شیر روی پلّهها بودند ،در هر
ِ
طرف هر پلّه یک ش���یر .چنین تختی هرگز در هیچ پادشاهی
دیگری ساخته نشده بود.
20ظروف نوشیدنی پادشاه و همچنین ظروف تالار جنگل لبنان
همه از طلای خالص ساخته ش���ده بودند .در دوران سلطنت
سلیمان نقره ارزشی نداشت21 ،زیرا کشتیهای پادشاه هر سه
سال یک مرتبه با دریانوردان حیرام به ترشیش میرفتند و طلا،
نقره ،عاج ،میمون و طاووس می�آوردند.
22سلیمان پادش���اه ،ثروتمندتر و خردمندتر از همٔه پادشاهان
جهان بود23 .همٔه پادشاهان جهان به حضور سلیمان می�آمدند
تا حکمتی را که خدا در دل او نهاده بود ،بشنوند24 .هریک
از ایشان هر س���ال هدایایی می�آورد .وس���ایلی از نقره و طلا،
جامهها ،اسلحهها ،ادویه ،اسب و قاطر.
25س���لیمان چهارهزار طویله برای اس���بها و ا ّرابهها و دوازده
هزار اسب داش���ت .او برخی را در اورشلیم نگاه میداشت و
بق ّیٔه را در شهرهای دیگر26 .او بر همٔه شاهان فرمانروایی کرد،
از فرات تا سرزمین فلس���طین و تا مرز مصر27 .پادشاه نقره را
در اورشلیم مانند س���نگ فراوان کرد و چوب سدر مانند چنار
کوهپایههای یهودا فراوان بود28 .اسبها را برای سلیمان از مصر
واز سایر سرزمینهای دیگر وارد میکردند.
مرگ سلیمان

(اول پادشاهان )43-41:11

29دنباله رویدادهای سلیمان ،از ابتدا تا پایان در کتاب تاریخ
ناتان نبی و در نب ّوت اخیای ش���یلونی و در رؤیای عدوی رائی
که دربارٔه یربعام پسر نباط است ،نوشته شده است30 .سلیمان
بر اورشلیم و تمامی اسرائیل به مدّت چهل سال حکومت کرد.
31س���لیمان درگذشت و در شهر داوود به خاک سپرده شد و
پسرش رحبعام به جای او پادشاه شد.

10

شورش طایفهها شمالی

(اول پادشاهان )20-1:12

رحبعام به شکیم رفت ،زیرا تمام قوم اسرائیل برای
مراسم تاجگذاری او جمع شده بودند2 .یربعام ،پسر
نباط که از دس���ت س���لیمان به مصر گریخته بود ،هنگامیکه
این خبر را شنید از مصر بازگشت3 .مردم طایفههای شمالی
به دنبال او فرس���تادند و همگی به دیدن رحبعام رفتند و به او
گفتند«4 :پدرت یوغ ما را سنگین کرد .پس اکنون وظایف و
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یوغ سنگینی را که پدرت بر ما نهاده ،سبک کن و ما خدمتگذار
تو خواهیم بود».
5او به ایش���ان گفت« :س���ه روز دیگر نزد من بیایید ».پس
مردم رفتند.
6رحبعام پادشاه با ریشس���فیدانی که مشاور پدرش سلیمان
بودند ،مشورت کرد و پرس���ید« :به نظر شما به این مردم چه
پاسخی بدهم؟»
7ایشان به او پاسخ دادند« :اگر تو با این مردم مهربان باشی
و ایشان را راضی کنی و با ایشان سخن خوب بگویی� ،آنگاه
ایشان تا ابد بندٔه تو خواهند بود».
8ا ّما او پیشنهاد بزرگسالان را رد کرد و با جوانانی که با او
بزرگ ش���ده بودند و اکنون او را خدمت میکردند ،مشورت
کرد 9و از �آنها پرس���ید« :چه پیشنهاد میکنید؟ چه پاسخی به
این مردم بدهم که به من میگویند :یوغی را که پدرت بر ما
نهاده سبک کن؟»
10جوانان���ی که با او بزرگ ش���ده بودند ،جواب دادند« :به
�آنهایی که به تو گفتند :بار سنگین پدرت را از دوش ما سبک
بساز .چنین پاسخ بده :انگشت کوچک من ضخیمتر از کمر
پدرم است و 11یوغ سنگینی را که پدرم بر دوش شما گذاشت
من �آن را سنگینتر میکنم .پدرم شما را با شلاق تنبیه کرد و
من شما را با شلاق چرمی تنبیه میکنم».
12پس یربعام و همٔه مردم ،در روز سوم همانطور که پادشاه
گفته بود ،نزد وی رفتند13 .پادشاه با خشونت به ایشان پاسخ
داد .رحبعام پادشاه ،پند بزرگسالان را نپذیرفت 14او طبق گفته
جوانان با ایشان سخن گفت« :پدرم یوغ شما را سنگین کرد،
ا ّما من به �آن میافزایم .پدرم شما را با شلاق تنبیه میکرد ،ا ّما
من شما را با ش���لاق چرمی تنبیه خواهم کرد15 ».پس پادشاه
به مردم گوش نداد .این رویدادها به ارادٔه خدا انجام میشد تا
کلامی که خداوند به اخیای شیلونی دربارٔه یربعام ،پسر نباط
فرموده بود ،به حقیقت بپیوندد.
16هنگامیکه همٔه مردم دیدند که پادش���اه به ایش���ان گوش
فرا نمیدهد ،به پادشاه چنین گفتند« :ما چه سهمی از داوود
داریم؟ ما هیچ میراثی از پسر َیس���ی نداریم .ای مردم اسرائیل
به خانههای خود باز گردید؛ اکنون ،ای داوود ،از خانٔه خود
نگهداری کن».
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پس همٔه مردم ،به خانههای خود رفتند17 .ا ّما رحبعام فقط بر
اسرائیلیانی که در شهرهای یهودا بودند حکومت میکرد.
18هنگامیکه رحبعام پادشاه ،هدورام را که سرپرست کارگران
اجباری بود فرستاد ،مردم اسرائیل او را سنگسار کردند و کشتند
و رحبعام پادشاه با شتاب بر ارابٔه خود سوار شد و به اورشلیم
گریخت19 .پس از �آن ،مردم پادش���اهی ش���مالی اسرائیل تا به
امروز علیه خاندان داوود شوریدهاند.

11

نبوت شمعیا
ّ

(اول پادشاهان )24-21:12

وقتی رحبعام وارد اورشلیم شد ،لشکری را که متش ّکل
از صد و هشتاد هزار نفر از مردان جنگ �آزموده یهودا
و بنیامین بودند ،مج ّهز کرد تا به جنگ اسرائیل بروند و سلطنت
را به رحبعام باز گردانند2 .ا ّما خداوند به شمعیای نبی فرمود:
«3به رحبعام ،پسر سلیمان پادشاه یهودیه و مردم یهودا و بنیامین
بگویید که خداوند چنین میفرماید4 :شما نباید با خویشاوندان
خود بجنگید و علیه ایش���ان برخیزید ،همه به خانههای خود
بازگردید ،زیرا این ارادٔه من است ».پس ایشان کلام خداوند
را پیروی کردند و از رفتن علیه یربعام خودداری کردند.
رحبعام شهرها را مستحکم میکند

5رحبعام در اورش���لیم ماند و برای دفاع از یهودیه و بنیامین
این شهرها را مستحکم نمود6 :بیتلحم ،عیتام ،تقوع7 ،بیت
صور ،سوکو ،عدُلام8 ،جت ،مریشه ،زیف9 ،ادورایم ،لاکیش،
عزیقه10 ،صرعه ،ایلون و حبرون .این شهرها در سرزمین یهودا
و بنیامین واقع بودند11 .او دژهای مستحکمی ساخت و در �آنان
فرماندهانی گمارد و در �آنها غذا ،روغن و ش���راب انبار کرد.
12او همچنین در همٔه شهرها سپرها و نیزههای بزرگ قرار داد
و �آنها را بسیار استوار کرد .به این ترتیب او یهودا و بنیامین را
در کنترل خود نگاه داشت.
آمدن کاهنان و الویان به یهودا

13کاهنان و لاویانی که در سراسر اسرائیل بودند ،از سرزمین
خود به او پیوستند14 .لاویان زمینهای مشترک و دارایی خود را
رها کردند و به اورشلیم در یهودا �آمدند .زیرا یربعام و پسرانش
از خدمت ایش���ان در نقش کاهنان خداوند جلوگیری کردند
15یربعام کاهنانی برای خود برگزید تا در پرستشگاههای بالای
ت ّپهها خدمت کنند و ُبتهایی را که به شکل گوساله و ُبز ساخته
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بود ،پرستش کنند16 .کسانیکه پیروی کردن از خداوند ،خدای
اسرائیل را در دل داشتند ،از همٔه طایفههای اسرائیل به دنبال
کاهنان و لاویان به اورش���لیم �آمدند تا ب���رای خداوند ،خدای
نیاکانشان قربانی کنند17 .ایشان پادشاهی یهودا را نیرومند ساختند
و مدّت سه سال رحبعام ،پسر سلیمان را حمایت نمودند .ایشان
در مدّت سه سال در راه داوود و سلیمان گام برداشتند.
خانوادۀ رحبعام

18رحبع���ام ،محله ،دختر یریموت را به همس���ری برگزید.
یریموت پسر داوود و مادرش ،ابیحایل ،دختر الیاب و نوه َیسی
بود19 .ایشان سه پسر به نامهای َی ُعوش و ش َمریا و َزهم داشتند.
20سپس رحبعام معکه ،دختر ابشالوم را گرفت و او ابیا ،عتای،
زیزا و شلومیت را به دنیا �آورد21 .رحبعام هجده زن و شصت
صیغه داشت و از �آنها صاحب بیست و هشت پسر و شصت
دختر ش���د .او معکه ،دختر ابشالوم را بیش از همٔه زنان خود
دوست داشت 22و پسرش ،ابیا را به عنوان ولیعهد خود تعیین
کرد23 .رحبعام با خردمندی بعضی از پسران خود را در شهرهای
دیواردار یهودا و بنیامین گماشت .و نیازهای ایشان را به فراوانی
بر�آورده کرد و همسران بسیاری برایشان گرفت.

12

حملۀ مصر به یهودا

(اول پادشاهان )28-25:14

هنگامیکه پادشاهی رحبعام استوار و نیرومند شد
او و تمامی یهودا قوانین خداوند را ترک کردند.
2در سال پنجم پادشاهی رحبعام ،چون به خدا وفادار نبودند،
شیش���ق ،فرعون مصر علیه اورشلیم برخاس���ت3 .او با هزار و
دویست ا ّرابه و شصت هزار سواره و همراه با سربازان بیشمار
لیبییایی و سکیان و حبشی از مصر �آمد4 .او شهرهای دیواردار
یهودا را تسخیر کرد و تا اورشلیم رسید.
�5آنگاه شمعیای نبی نزد رحبعام و رهبران یهودا که بهخاطر
شیشق در اورش���لیم جمع شده بودند� ،آمد و به ایشان گفت:
«خداوند چنین میفرماید :شما مرا ترک کردهاید ،پس من شما
را در دست شیشق رها میکنم».
�6آنگاه رهبران اسرائیل و پادشاه فروتن شدند و گفتند« :خداوند
عادل است».
7هنگامیکه خداوند دید که ایش���ان فروتن ش���دهاند ،کلام
خداوند بر ش���معیا �آمد و فرمود« :ایش���ان فروتن شدهاند ،من
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نابودشان نخواهم کرد و به ایشان رهایی خواهم داد .خشم من
به دست شیش���ق بر اورشلیم فرود نخواهد �آمد8 .با این وجود
ایشان بندٔه او خواهند شد تا تفاوت بین خدمت کردن به من
و پادشاهان سرزمینهای دیگر را بدانند».
9پس شیشق فرعون علیه اورشلیم بر�آمد .او خزانههای معبد
بزرگ و کاخ پادشاه را با خود برد ،او هرچه بود را برداشت.
او همهچیز را ،شامل سپرهای طلایی که سلیمان ساخته بود،
با خود برد10 .ا ّما رحبعام پادشاه به جای �آنها سپرهای برنزی
ساخت و �آنها را به دس���ت نگهبانان دروازههای کاخ پادشاه
داد11 .هرگاه پادش���اه به معبد بزرگ میرفت ،نگهبانان با او
می�آمدند و سپرها را می�آوردند و س���پس به اتاق نگهبانان باز
میگرداندند12 .چون او خود را فروتن کرد ،خشم خداوند از
او دور گشت و ایشان را کاملا ً نابود نکرد و شرایط یهودا رو
به خوبی بود.
مرگ رحبعام

13رحبعام در اورشلیم پادشاهی نمود و قدرت خود را افزایش
داد .هنگامیکه رحبعام حکومت خود را �آغاز کرد چهل و یک
سال داشت .او هفده سال در اورشلیم ،شهری که خداوند از
میان طایفههای اسرائیل برگزید تا نام خود را بر �آنجا بگذارد،
حکومت کرد .مادرش نعمه عمونی نام داشت14 .او پلید کار
بود زیرا دلش به دنبال خداوند نبود.
15شرح کارهای رحبعام از �آغاز تا پایان در اسناد شمعیای نبی
و عدوی رائی طبق شجرهنامه نوشته شدهاند .همواره رحبعام و
یربعام با یکدیگر در جنگ بودند16 .رحبعام در گذشت و به
نیاکان خود پیوس���ت .او را در شهر داوود به خاک سپردند و
پسرش ابیا جانشین او شد.

13

پادشاهی ابیا ،بر یهودا

(اول پادشاهان )8-1:15

در هجدهمین سال سلطنت یربعام ،ابیا پادشاه یهودا
شد2 .او مدّت سه سال در اورشلیم سلطنت کرد.
مادرش میکایا ،دختر اوریئیل و از اهالی شهر جبعه بود.
بین ابی���ا و یربعام جنگ در گرف���ت3 .ابیا به نبرد پرداخت.
ارتش او شامل چهارصد هزار نفر از مردان برگزیدٔه کار�آزموده و
شجاع بود .یربعام نیز در برابر او با هشتصد هزار نفر جنگجوی
برگزیدٔه توانا ،صف�آرایی کرد.
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4ابیا بر کوه صماریم ،در کوهستان افرایم ایستاد و به یربعام و
مردم اسرائیل گفت« :ای یربعام و همٔه مردم اسرائیل به من گوش
بدهید! �5آیا نمیدانید که خداوند ،خدای اسرائیل ،پادشاهی
اسرائیل را تا ابد به فرزندان داوود داده است و با ایشان با نمک
پیمان بسته است6 .ا ّما یربعام پسر نباط ،که بندٔه سلیمان پسر
داوود بود ،علیه سرور خود شورش کرد7 .گروهی از فرومایگان
رسوا ،گرد او جمع شدند و ارادٔه خود را به رحبعام ،كه نوجوان
و بیتجربه بود و نمیتوانس���ت در برابر ایشان مقاومت کند،
تحمیل کردند8 .اکنون نقشه میکشید در برابر پادشاهی خداوند
که در دست پسران داوود است بایستید ،چون تعداد شما زیاد
است و گوس���الههای طلایی را که یربعام به عنوان خدا برای
شما ساخت با خود به همراه دارید�9 .آیا شما کاهنان خداوند
و لاویان و بازماندگان ه���ارون را بیرون نراندهاید و برای خود
کاهنانی مانند سرزمینهای دیگر برنگزیدهاید؟ هرکس میتواند
بیاید و خود را با گوسالهای و هفت قوچ تقدیس نماید و برای
�آنانی که خدایان میخوانید ،کاهن شود.
«10ا ّم���ا ب���رای ما ،خداوند ،خدای ماس���ت و ما او را ترک
نکردهایم .کاهنان ما ،از خاندان هارون هستند که خداوند را
خدمت میکنند و لاویان هم وظایف خود را انجام میدهند.
11ایش���ان هر بامداد و غروب قربانی س���وختنی و ُبخور خوشبو
تقدیم میکنند و نانها را روی میز طلای خالص میچینند و از
چراغدانهای طلا مواظبت میکنند تا چراغهای �آنها هر روز در
شامگاهان روشن باشند .زیرا ما ،فرامین خداوند ،خدای خود را
نگاه داشتهایم ،ا ّما شما او را ترک کردهاید12 .ببینید که خداوند
با ماست و رهبر ماست و کاهنان او �آمادهاند تا شیپورهای نبرد
را علیه ش���ما به صدا در �آورند .ای اسرائیلیها علیه خداوند،
خدای نیاکان خود نجنگید ،زیرا پیروز نخواهید شد».
جنگ ابیا و یربعام

13در همین هنگام یربعام گروهی از سپاه خود را فرستاد تا
از عقب به ارتش یهودا ش���بیخون بزنند و بق ّیٔه سپاه از جلو با
ایشان روبهرو شد14 .یهودیان دیدند که محاصره شدهاند ،پس
برای کمک از خداوند یاری خواس���تند و کاهنان شیپورهای
خود را نواختند15 .یهودی���ان فریاد بر �آوردند و با رهبری ابیا
یورش بردند ،خدا یربعام و ارتش اس���رائیل را شکس���ت داد.
16اس���رائیلیها از برابر یهودیان گریختند و خدا ایش���ان را به
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دس���ت یهودیان داد17 .ابیا و ارتش او ،ایش���ان را با کش���تار
عظیمی شکست دادند ،پانصد هزار از مردان برگزیدٔه اسرائیل
از پای در�آمدند18 .پس اسرائیلیها در �آن زمان سرکوب شدند
و مردان یهودا چون به خداوند ،خدای نیاکانشان تکیه کردند،
پیروز گش���تند.
19ابیا به تعقیب یربعام رفت و ش���هرهای بیتئیلَ ،یش���انه و
اَفرون را با روس���تاهای �آنها تص ّرف کرد20 .در دوران سلطنت
ابیا ،یربعام قدرت از دست رفتٔه خود را باز نیافت و سرانجام
خداوند او را زد و او ُمرد.
21ا ّما قدرت ابیا روزافزون بود .او چهارده زن ،بیست و دو پسر
و شانزده دختر داشت22 .بق ّیٔه وقایع دوران سلطنت ابیا ،رفتار و
کارهای او همه در کتاب تاریخ عدوی نبی نوشته شدهاند.

14

آسا ،پادشاه یهودا

ابیا درگذشت و با پدرانش در شهر داوود به خاک
سپرده ش���د و پسرش� ،آس���ا به جای او بر تخت
سلطنت نشس���ت .در دوران سلطنت �آسا سرزمین یهودا برای
مدّت ده س���ال از امن ّیت و �آرامش کامل برخودار بود�2 .آسا با
کارها و کردار نیک رضایت خداوند ،خدای خود را حاصل
کرد3 .او قربانگاههای بیگانه و پرستشگاههای روی ت ّپهها را
از میان برداش���ت و الهههایاشره را درهم شکس���ت4 .او به
یهودا فرمان داد تا خواستار خداوند ،خدای نیاکانشان باشند
و قوانی���ن و فرمانهای خدا را بج���ا �آورن���د5 .او همچنین تمام
پرستشگاههای بالای ت ّپهها و قربانگاههای ُبخور را در شهرهای
یهودا از میان برداشت.
6او در زمان صلح شهرهای مستحکمی در یهودا ساخت.
او در �آن س���الها جنگی نداشت زیرا خداوند به او �آرامش داده
بود7 .او به یهودا گفت« :بیایید شهرهایی بسازیم و با دیوارها،
و ُبرجها و دروازهها و پش���تبندها �آنها را احاطه کنیم ،دلیلی
که ما اکنون این سرزمین را داریم این است که ارادۀ خداوند،
خدایمان را انجام دادیم .ما او را خواستیم و او از هر سو به ما
صلح بخشیده است ».پس شهرها را ساختند و کامیاب شدند.
�8آس���ا لشکری متش ّکل از س���یصد هزار نفر از یهودا مسلّح به
سپرهای بزرگ و نیزه و دویست و هشتاد هزار سرباز از بنیامین
که مج ّهز به س���پرهای کوچک و کمان بودند ،داشت .همٔه
ایشان رزمندگانی شجاع بودند.
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جنگ آسا با زارح

9زارح حبشی با ارتش یک میلیون نفری و سیصد ا ّرابه علیه
ایشان برخاست و تا مریشه پیشروی کرد�10 .آنگاه �آسا خارج شد
تا با او روبهرو شود و در د ّرٔه صفاته ،در مریشه موضع گرفتند.
�11آسا خداوند ،خدای خود را چنین نیایش کرد« :ای خداوند،
برای تو یاری دادن به زورمندان و ناتوانان یکسان است .ما را
کمک کن ،ای خداوند ،خدای ما! زیرا ما به تو تکیه کردهایم
و به نام تو در براب���ر این گروه عظیم �آمدهایم .ای خداوند ،تو
خدای ما هستی و نگذار هیچ انسانی بر تو چیره شود!»
12پس خداوند حبشیها را در برابر �آسا و یهودا شکست داد
و حبش���یها گریختند�13 .آسا و ارتش او تا جرار ،حبشیها را
دنبال کردند و همٔه ایشان را از پای در �آوردند ،زیرا ایشان در
برابر خداوند و لشکر او شکست خورده بودند .مردم یهودا غنایم
فراوانی گرفتند14 .ایشان تمام شهرهای اطراف جرار را شکست
دادند ،زیرا ترس خداوند ایش���ان را دربرگرفت���ه بود� .آنها تمام
شهرها را چپاول کردند و مقدار زیادی غنیمت گرفتند15 .ایشان
همچنین به اردوهای شبانان حمله کردند و گلّههای زیادی از
گوسفند و ُبز و شتر گرفتند� ،آنگاه به اورشلیم بازگشتند.

15

بازسازیهای آسا

روح خداوند بر عزریا ،پسر عودید فرود �آمد 2او به
دیدن �آسا رفت و به او گفت« :ای �آسا ،همٔه یهودا
و بنیامین به من گوش فرا دهید ،خداوند با شماست ،اگر او را
بجویید او را خواهید یافت ا ّما اگر به او پشت کنید او هم شما
را ترک خواهد کرد3 .برای زمان طولانی ،اسرائیل بدون خدای
حقیقی و بدون کاهنی که �آموزگار باش���د و بدون قانون بود.
4ا ّما در دشواری ،هنگامیکه به سوی خداوند بازگشتند و او
را خواستار شدند ،او را یافتند5 .در �آن زمانها رفت و �آمد برای
کسی امن نبود ،زیرا پریشانی بر همٔه ساکنان سرزمین غلبه کرده
بود6 .ایشان درهم شکسته شده بودند ،کشورها علیه کشورها
و شهرها علیه شهرها بودند ،زیرا خداوند ایشان را به هر نوع
بلا دچار کرد7 .ا ّما شما شجاع باشید و نگذارید دستهای شما
ناتوان شوند ،زیرا کارهای شما پاداش خواهد داشت».
کارهای اصالحی آسا

8هنگامیکه �آسا نب ّوت عزریا ،پسر عودید را شنید ،جر�أت یافت
و تمام ُبتهایی را که در سرزمین یهودا و بنیامین و شهرهایی که
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در ت ّپههای افرایم تسخیر کرده بود نابود کرد .او همچنین قربانگاه
خداوند را که در حیاط معبد بزرگ بود ،بازسازی کرد.
9تعداد زیادی از مردم طایفههای افرایم ،منس���ی و ش���معون
چون دیدند خداوند با �آسا میباشد ،نزد او �آمدند و در قلمروی
حکومت او زندگیکردند� .آسا ایشان و مردم یهودا و بنیامین را
فراخواند10 .ایشان در ماه سوم ،سال پانزدهم سلطنت �آسا در
اورشلیم ِگرد �آمدند11 .در �آن روز از غنایمی که با خود �آورده
بودند هفتصد راس گاو و هفت هزار گوس���فند برای خداوند
قربانی کردند12 .ایش���ان به اتّفاق پیمان بس���تند که خداوند،
خدای نیاکان خ���ود را ،با تمام دل و جان پیروی کنن���د 13و
هرکس���ی که خداوند ،خدای اس���رائیل را نجوید ،خواه پیر یا
جوان ،خواه مرد یا زن ،کشته شود14 .ایشان با صدای بلند
و فریاد ،با صدای ش���یپور و بوقها ،برای خداوند س���وگند یاد
کردن���د15 .تمام مردم یهودا بهخاطر پیمانی که بس���ته بودند،
شادمان گشتند؛ زیرا با تمام دل سوگند یاد کردند و خداوند
را با تمام وجود خواسته و یافته بودند ،و خداوند به ایشان از
همه جهت �آرامش بخشید.
16او مادر بزرگ خ���ود ،معکه را از مقام ملکٔه مادر بر کنار
کرد ،زیرا او بت زنندهای به شکل الهٔه اشره ساخته بود� .آسا
بت را شکس���ت و در وادی قدرون سوزاند17 .با وجودی که
�آسا پرستش���گاههای بالای ت ّپهها را از بین نبرده بود ،لیکن در
سراسر زندگی خود به خداوند وفادار ماند18 .همٔه چیزهایی را
که پدرش وقف کرده بود ،همراه با اش���یایی که خودش وقف
کرد و شامل ظروف نقره و طلا بودند به معبد بزرگ خداوند
�آورد19 .تا سی و پنجمین سال سلطنت �آسا جنگی رخ نداد.

16

مشکالت با اسرائیل

(اول پادشاهان )22-17:15

در سال سی و ششم �آسا ،بعشا پادشاه اسرائیل ،علیه
یهودا برخاست و شهر رامه را مستحکم ساخت تا از
رفت و �آمد به سرزمین پادشاه یهودا� ،آسا جلوگیری کند�2 .آنگاه �آسا،
نقره و طلا از خزانٔه معبد بزرگ و خزانٔه کاخ پادشاه برداشت و برای
بنهدد ،پادشاه سوریه که در دمشق سکونت داشت ،همراه با این پیام
فرستاد«3 :بیا تا با هم متّحد شویم ،مانند اتّحادی که بین پدران ما بود،
من این طلا و نقره را برای تو میفرستم ،برو و اتّحاد خود را با بعشا،
پادشاه اسرائیل بشکن تا او سپاه خود را از اینجا خارج کند».
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4بنهدد با �آسای پادشاه موافقت کرد و فرماندهان ارتش خود
را علیه شهرهای اسرائیل فرس���تاد و �آنها شهرهای عیون ،دان
و �آبل بیت معکه ،منطقٔه دریاچٔه جلیل و تمام سرزمین نفتالی
را تس���خیر کردند5 .هنگامیکه بعشا این را شنید ،مستحکم
ساختن رامه را متوقّف کرد و �آن را رها ساخت�6 .آنگاه �آسای
پادش���اه ،مردم یهودا را �آورد ،و ایشان سنگها و الواری را که
بعشا برای مستحکم ساختن رامه استفاده میکرد با خود برای
مستحکم ساختن شهرهای جبع و مصفه بردند.
هشدار حنانی رائی به آسا

7در �آن زمان حنانی رائی نزد �آسا ،پادشاه یهودا �آمد و به او
چنین گفت« :چون تو بر پادشاه س���وریه تکیه کردی و نه به
خداوند خدای خود ،ارتش پادشاه سوریه از چنگ تو خلاصی
یافت�8 .آیا ارتش حبشه و لیبی ارتشی عظیم نبودند که ا ّرابهها
و سواره نظام بزرگی داشتند؟ با وجود این ،چون تو به خداوند
تکیه کردی ،او ایشان را به دس���ت تو تسلیم کرد9 .چشمان
خداوند تمام جهان را زیر نظر دارد تا به کسانیکه نسبت به او
با تمام دل وفادارند ،تواناییبخشد .تو کار احمقانهای کردی.
از این پس تو در جنگ خواهی بود�10 ».آنگاه �آس���ا �آنچنان از
رائی خشمگین ش���د که او را به زندان انداخت ،چون از این
موضوع بس���یار غضبناک بود .و از �آن به بعد �آس���ا با مردم با
بیرحمی رفتار کرد.
بیماری و مرگ آسا

(اول پادشاهان )24-23:15

11کارهای �آس���ا از �آغاز تا پایان در کتاب پادشاهان یهودا و
اسرائیل نوشته شدهاند12 .در س���ال سی و نهم سلطنت� ،آسا
به بیماری پا دچار شد ولی حتّی وقتی بیماریاش وخیم شد،
از خداوند کمک نخواس���ت بلکه از پزش���کان یاری گرفت.
�13آنگاه �آس���ا با نیاکان خود خوابید ،و در س���ال چهل و یکم
سلطنتش در گذشت14 .جسد او را در تابوتی که با عطرهای
گوناگون توسط عطاران ته ّیه شده بود ،در گوری که در شهر
داوود برای خود �آماده کرده بود ،دفن کردند و �آتش بزرگی به
افتخار او افروختند.

17

یهوشافاط ،پادشاه یهودا

یهوشافاط به جای پدر خود پادشاه شد .او قوای
خود را در مقابل اسرائیل استحکام بخش���ید2 .او
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نیروهای خود را در همٔه شهرهای مستحکم یهودا مستقر کرد و
پادگانهایی در سرزمین یهودا و شهرهایی که پدرش �آسا در افرایم
تص ّرف کرده بود ،ایجاد نمود3 .خداوند به یهوشافاط برکت
داد ،زیرا او در اوایل در همان راهی که جدش داوود میرفت گام
برمیداشت و بت بعل را نپرستید4 ،بلکه به دنبال خدای اجدادش
رفت و فرمانهای او را اطاعت کرد نه مثل پادشاهان اسرائیل5 .در
نتیجه خداوند پادشاهی را در دستهای او استوار نمود .تمام یهودا
برای یهوشافاط هدیه �آوردند و او دولتمند و مورد احترام بود6 .او
با دل و جان به خداوند وفادار بود .او همچنین پرستشگاههای
بالای ت ّپهها و الهههای اشره را از یهودا برداشت.
7در سال سوم سلطنتش م�أموران خود ،بنحایل ،عوبدیا ،زکریا،
نتنئیل و میکایا را برای �آموزش به شهرهای یهودا فرستاد8 .ایشان
با نُه نفر لاوی و دو کاهن همراه بودند .لاویان عبارت بودند
از :شمعیا ،نتنیا ،زبدیا ،عسائیل ،شمیراموت ،یهوناتان ،ادونیا،
طوبیا ،توب ادونیا .نامهای کاهنان الیش���مع و یهورام بودند.
�9آنها از روی کتاب تورات خداوند که با خود داشتند ،به همٔه
شهرهای یهودا رفتند و به مردم تعلیم میدادند.
عظمت یهوشافاط

10ترس خداوند تمام س���لطنتهای کشورهای اطراف یهودا
را فراگرفت و از جنگ با یهوشافاط خودداری کردند11 .حتّی
بعضی از فلسطینیان برای یهوشافاط هدیه و نقره به عنوان باج
می�آوردند و عربها هم برای او هفت هزار و هفتصد قوچ و هفت
هزار و هفتصد ُبز نر هدیه �آوردند12 .قدرت و شهرت یهوشافاط
روزافزون بود .و در یهودا قلعهها و ش���هرها برای ذخیره و انبار
ساخت13 .او در شهرهای یهودا کارهای بزرگی انجام داد.
او سربازان توانای جنگجویی در اورشلیم داشت14 .این است
نامهای ایشان طبق نیاکانشان :از یهودا فرمانده گروههای هزار
نفری :ا ُدنه با سیصد هزار رزمنده نیرومند15 .بعد از او یهوحانان،
فرمانده دویست و هشتاد هزار نفر16 ،پس از او عمسیا ،پسر
زکری که برای خدمت به خداوند داوطلب شده بود ،فرمانده
دویست هزار نفر17 ،از بنیامین ،الیاداع ،رزمندهای نیرومند ،با
دویست هزار نفر مسلّح به کمان و سپر18 .در کنارش یهوزاباد
با صد و هش���تاد هزار نفر �آماده جنگ19 .ایش���ان در خدمت
پادشاه بودند ،بهعلاؤه کسانیکه پادشاه در شهرهای مستحکم
در سراسر یهودا مستقر کرده بود.
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18

پیشگویی میکایا دربارۀ اخاب

(اول پادشاهان 122:)28-

هنگامیکه یهوش���افاط ،پادشاه یهودا ،ثروتمند و
مشهور ش���د ،با خاندان اخاب ،پادشاه اسرائیل،
نسبت خانوادگی ایجاد کرد2 .بعد از چند سالی او برای دیدن
اخاب پادشاه به سامره رفت .اخاب تعداد زیادی گوسفند و گاو
برای او و همراهانش سر برید و او را تشویق کرد که به راموت
جلعاد حمله کند3 .اخاب ،پادشاه اسرائیل به یهوشافاط ،پادشاه
یهودا گفت�« :آیا همراه من به راموت جلعاد خواهی �آمد؟»
او پاسخ داد« :من با تو هس���تم ،مردم من مردم تو هستند.
ما در جنگ همراه تو خواهیم بود4 ».ا ّما یهوشافاط به پادشاه
اسرائیل گفت« :ابتدا از کلام خداوند راهنمایی بگیریم».
5پس پادش���اه اس���رائیل تمام انبیا را که جمعاً چهارصد نفر
بودند جمع کرد و از �آنها پرس���ید�« :آیا برای جنگ به راموت
جلعاد برویم یا نه؟»
�آنه���ا جواب دادند« :بروی���د و خدا پادش���اه را پیروز خواهد
کرد».
6ا ّما یهوشافاط پرسید�« :آیا نبی دیگری از خداوند اینجا نیست
که با او مشورت کنیم؟»
7پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت« :یک نفر دیگر نیز هست
که میتوانیم توس���ط او از خداوند راهنمایی بخواهیم .میکایا
پسر یملا ،ا ّما من از او متن ّفرم ،زیرا او هرگز برای من پیشگویی
خوب نمیکند بلکه همیشه پیشگوییهای بد میکند».
یهوشافاط گفت« :پادشاه نباید چنین سخن بگویند».
�8آنگاه پادش���اه اسرائیل یکی از افس���ران را فراخواند و به او
گفت« :هرچه زودتر میکایا پسر یملا را بیاورید».
9پادشاه اسرائیل و یهوشافاط ،پادشاه یهودا ،هر دو جامٔه شاهانه
دربر کرده هریک بر تختهای خود در جلوی دروازٔه سامره در
زمین خرمنگاهی نشسته بودند و همٔه انبیا هم در حضور ایشان
نب ّوت میکردند10 .صدقیا پسر کنعنه ،که شاخهای �آهنین برای
خود ساخته بود گفت« :خداوند چنین میفرماید' :با اینها مردم
سوریه را شکس���ت میدهی و از بین میبری11 »'.انبیای دیگر
هم همین پیشگویی را کردند و گفتند« :به راموت جلعاد حمله
کن و پیروز میش���وی چون خداوند �آنها را به دس���ت پادشاه
تسلیم میکند».
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12قاصدی که به دنبال میکایا رفته بود به وی گفت« :ببین،
همٔه انبیا پیروزی پادشاه را پیشگویی میکنند ،بگذار تا سخنان
تو هم مانند یکی از ایشان و مثبت باشد».
13ا ّما میکایا گفت« :به خداوند زنده سوگند که هرچه را که
خدای من بفرماید �آن را خواهم گفت».
14هنگامیکه میکایا نزد اخاب پادش���اه �آمد ،پادش���اه به او
گفت« :میکایا� ،آیا برای نبرد ب���ه راموت جلعاد برویم یا نه؟»
او پاسخ داد:
«حمله کنید! حتماً پیروز میشوید� ،آنها به دست شما داده
خواهند شد».
15ا ّما اخاب پادشاه به او گفت« :چند بار باید تو را سوگند
بدهم تا فقط حقیقت را به نام خداوند به من بگویی؟»
�16آن���گاه میکایا گفت« :من همٔه قوم اس���رائیل را دیدم که
مانند گوسفندان بدون شبان در ت ّپهها پراکنده بودند و خداوند
فرمود' :اینان س���روری ندارند ،بگذار هریک در صلح به خانٔه
خویش بازگردد»'.
17پادش���اه اسرائیل به یهوش���افاط گفت�« :آیا به شما نگفتم
که او هرگز ب���رای من پیش���گوییهای خ���وب نمیکند بلکه
پیشگوییهای بد؟»
�18آنگاه میکایا گفت« :پس کلام خداوند را بش���نوید :من
خداوند را دیدم که بر تخت خود نشسته است و همٔه فرشتگانش
در دست راست و چپ او ایستاده بودند 19خداوند فرمود' :چه
کسی اخاب ،پادشاه اسرائیل را فریب خواهد داد تا به راموت
جلعاد برود تا در �آنجا کشته شود؟' بعضی از فرشتگان چیزی
گفتند و برخی چیز دیگ���ر20 .تا روحی جلو �آمد و در حضور
خداوند ایستاد و گفت' :من او را فریب خواهم داد '.خداوند
از او پرس���ید' :چگونه؟' 21او پاسخ داد' :من خواهم رفت ،و
روح���ی دروغ در دهان انبیای او خواهم ب���ود� '.آنگاه خداوند
فرمود' :تو او را فریب خواهی داد و موفّق خواهی شد ،برو و
چنین کن'.
«22پس میبینی که خداون���د روح دروغ در دهان انبیای تو
نهاده است و خداوند تو را گرفتار بلا ساخته است».
�23آنگاه صدقیا پسر کنعنه جلو �آمد و به صورت میکایا سیلی
زد و پرسید« :روح خداوند کی از پیش من رفت و نزد تو �آمد
و با تو حرف زد؟»
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24میکایا جواب داد« :روزی که در َپس���تو بروی و خود را
پنهان کنی �آنگاه خواهی دانست».
25پادشاه اسرائیل گفت« :میکایا را دستگیر کنید و نزد �آمون،
حاکم شهر و یو�آش ،پسر پادشاه ببرید 26و بگویید' :پادشاه امر
کرده است که این مرد را در زندان بیندازید و به او کمی نان
و �آب بدهید تا من بسلامتی از جنگ بازگردم»'.
27میکایا گفت« :اگر تو بسلامتی برگشتی معلوم میشود که
خداوند با من حرف نزده است ».بعد رو به طرف مردم کرد
و گفت« :شما هم بشنوید و شاهد باشید».
مرگ اخاب

(اول پادشاهان 2922:)35-

28پس پادش���اه اسرائیل و یهوش���افاط ،پادشاه یهودا رهسپار
راموت جلعاد ش���دند29 .پادشاه اسرائیل به یهوشافاط گفت:
«من با تغییر قیافه به میدان جنگ میروم و تو لباس شاهی خود
را بپوش ».بعد پادشاه تغییر قیافه داده به جنگ رفت.
30پادش���اه س���وریه به فرماندهان ا ّرابههای جنگی امر کرد و
گف���ت« :از همه صرفنظر کنید و فقط به پادش���اه اس���رائیل
حمله کنی���د31 ».هنگامیکه فرماندهان ا ّرابهها یهوش���افاط را
دیدند ،گمان کردند که پادش���اه اس���رائیل است ،به سوی او
بازگش���تند تا به او یورش �آورند .ا ّما یهوش���افاط فریاد بر�آورد و
خداوند او را یاری نمود و ایشان را از وی دور کرد32 .چون
فرماندهان پی بردند که او پادش���اه اسرائیل نیست ،از تعقیب
او دست کشیدند33 .ا ّما برحسب اتّفاق سربازی کمان خود
را کش���ید و تیری را رها کرد و تیر به َدرز ِزرِه اخاب پادش���اه
خورد و اخاب به ا ّرابهران خود گفت« :من زخمی ش���دهام.
بازگرد و مرا از میدان جنگ بیرون ک���ن34 ».در �آن روز نبرد
سختی در گرفت ،پادشاه اسرائیل خود را ایستاده در ا ّرابهاش،
روبهروی سوریها نگاه داش���ته بود تا سرانجام هنگام غروب
�آفتاب جان سپرد.

19

رائی ،یهوشافاط را سرزنش میکند

یهوشافاط پادشاه اسرائیل بسلامتی به کاخ خود در
اورشلیم بازگشت2 .ییهوی رائی ،پسر حنانی برای
ملاقات او رفت و به یهوشافاط پادشاه گفت�« :آیا باید پلیدان را
یاری دهی و کسانیکه از خداوند نفرت دارند دوست بداری؟
به همین سبب خشم خداوند بر تو فرود خواهد �آمد3 .با این
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وجود ،نیکویی در تو یافت میشود ،تو الهههای اشره را در این
سرزمین نابود ساختی و دلت درپی خداست».
اصالحات یهوشافاط

4یهوشافاط در اورش���لیم ساکن شد� ،آنگاه دوباره از بئرشبع
تا کوهپایههای افرایم در میان مردم رفت و ایش���ان را به سوی
خداوند ،خدای نیاکانش���ان ب���از�آورد5 .او در همٔه ش���هرهای
مستحکم یهودا داوران گماشت 6و به داوران گفت« :مواظب
باشید که چهکار میکنید ،زیرا شما از جانب انسان قضاوت
نمیکنید ،بلکه از جانب خداوند .او در داوریهای شما با شما
خواهد بود7 .اکنون بگذارید ترس خداوند بر شما باشد ،در
کاری که میکنید دقّت داشته باشید ،زیرا در داوری خداوند
خدای ما ،جایی برای بیعدالتی و طرفداری و رش���وهخواری
نیست».
8همچنین یهوشافاط در اورشلیم گروه خاصی از لاویان ،کاهنان
و سران قوم اسرائیل را برگزید تا برای خداوند داوری کنند و به
حل اختلافات بپردازند ،تخت داوری ایشان در اورشلیم بود.
9او به ایش���ان چنین امر کرد« :شما باید چنین عمل کنید :با
خداترسی و وفاداری و با تمام دل خدمت کنید10 .هنگامیکه
پروندهای از هموطنان شما که در شهرهای خود زندگی میکنند،
به شما رجوع شود و �آن پرونده در مورد قتل ،قوانین یا فرامین
باشد ،شما باید چنان ایشان را راهنمایی کنید تا در برابر خداوند
مرتکب گناه نشوید و خشم خداوند بر شما و ایشان افروخته
شود .چنین کنید تا مرتکب گناه نشوید11 .اَ َمریا ،کاهن اعظم،
در همٔه امور خداوند شما را سرپرستی میکند و همچنین زبدیا،
پسر اسماعیل ،فرماندار یهودا سرپرست همٔه امور پادشاه است
و لاویان در نقش افسران به شما خدمت میکنند .با شجاعت
خدمت کنید و خداوند با نیکان باشد».

20

جنگ علیه َادوم

پس از مدّتی مو�آبیان و عمونیان با ع ّدهای از معونیان
به جنگ یهوش���افاط �آمدند2 .قاصدان �آمدند و به
یهوشافاط گفتند لشکر بزرگی از سوریه ،از �آن سوی دریای مرده
به تو حمله کردهاند و تاکنون به حصون تامار که نام دیگرش
عین جدّی است رس���یدهاند3 .یهوشافاط هراسان شد و برای
راهنمایی نزد خداوند دعا کرد .سپس اعلام کرد که در سراسر
یهودیه ،مردم روزه بگیرند4 .از سراسر یهودا ،همه به اورشلیم
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�آمدند تا از خداوند راهنمایی بگیرند5 .مردم اورشلیم در حیاط
جدید معبد بزرگ گرد هم �آمدند .یهوش���افاط پادشاه در برابر
ایش���ان ایس���تاد و 6چنین گفت« :ای خداوند ،خدای نیاکان
ما ،تو در �آسمان بر تمام ملّتها و جهان فرمانروایی میکنی .تو
قدرتمند و متعال هستی ،و هیچکس نمیتواند با تو مخالفت
نماید7 .ای خدای ما� ،آیا تو ساکنان این سرزمین را از مقابل قوم
ِ
ِ
خود ،اسرائیل بیرون نراندی و �آن را ِ
بازماندگان
جاودان
میراث
ِ
دوست خود ابراهیم ننمودی؟ 8ایشان در �آن زیست میکردند
و به نام تو معبدی ساختهاند و میدانند 9اگر دچار بلایی گردند
یا مجازات شوند ،یا بیماری یا خشکسالی بیاید ،وقتی ایشان
بیایند و در مقابل این معبد بزرگ که تو را در �آن میپرستیدند،
در حضور تو بایستند و در پریشانی خود نزد تو نیایش کنند ،تو
ایشان را خواهی شنید و ایشان را رهایی خواهی بخشید.
«10اکنون م���ردم عمون ،مو�آب و اَدوم به ما یورش �آوردهاند،
هنگامیکه نیاکان ما از مصر بیرون �آمدند ،تو به ایشان اجازه
ندادی وارد س���رزمین �آنها گردند و نیاکان ما از کنار ایش���ان
گذشتند و ایشان را نابود نکردند11 ،حالا ببین ایشان چگونه
پاداش ما را میدهند ،ایش���ان �آمدهاند تا ما را از سرزمینی که
تو به ما دادهای ،بیرون کنند12 .تو خدای ما ،هستی! ایشان
را مجازات ک���ن ،زیرا ما در برابر این ارت���ش بزرگی که به ما
یورش �آورده درمانده هستیم ،ما نمیدانیم چه باید کرد و به تو
چشم دوختهایم».
13هم�ه�ٔ مردان یه���ودا با زن و فرزندانش���ان در معبد بزرگ
ایستاده بودند�14 ،آنگاه روح خداوند به یحزیئیل لاوی که در
میان �آنها بود ،فرود �آمد .یحزئیل پسر زکریا ،پسر بنایاهو ،پسر
یعیئیل ،پسر متنیای از خانوادٔه �آساف بود15 .یحزیئیل گفت:
ِ
یهوشافاط
«گوش فرا دهید ای یهودا و ساکنان اورشلیم و ای
پادش���اه! خداوند میفرماید که از این ارتش ترس���ان مباشید و
ناامید نشوید ،زیرا این نبرد شما نیست ،بلکه نبرد خداست.
16ف���ردا به مقابلٔه �آنها بروید .ایش���ان را در گذرگاه صیص در
انتهای وادی بیابان یروئیل میبینید17 .این نبر ِد شما نیست که
در �آن بجنگید ،در مواضع خود مستقر شوید ،و حرکت نکنید
و پی���روزی خداوند را برای خود ببینید .ای یهودا و اورش���لیم
هراسان و ناامید نباشید .فردا برای مبارزه علیه ایشان بروید و
خداوند با شما خواهد بود».
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�18آنگاه یهوشافاط خم شد و صورت خود را بر زمین نهاد و
تمام ساکنان یهودا و اورشلیم در برابر خداوند سجده نمودند
و خداوند را پرس���تش کردند19 .لاویان���ی از خاندان قهات و
قورح برخاس���تند تا خداوند ،خدای اسرائیل را با صدای بلند
ستایش کنند.
20بامدادان برخاستند و به بیابان تقوع رفتند .درحالیکه خارج
میشدند ،یهوشافاط ایستاد و گفت« :ای مردم یهودا و اورشلیم،
به من گوش فرا دهید! به خداوند خدای خود ،ایمان داش���ته
باشید تا استوار بمانید! انبیای او را باور کنید تا موفّق شوید».
21پس از مشورت با مردم ،پادشاه دستور داد تا نوازندگان �آراسته
به لباسهایی را که در مراسم روحانی میپوشیدند به تن کنند و
در پیشاپیش ارتش بروند و بخوانند« :خدا را شکر کنید ،زیرا
که مح ّبت پایدار او جاودانه است».
22هنگامیکه ایشان �آغاز به خواندن و ستایش خداوند کردند،
خداوند ارت���ش مهاجمان را به وحش���ت انداخ���ت23 .ارتش
مو�آبیان و عمونیان به ارتش اَدومیان حمله کردند و ایش���ان را
کاملا ً نابود کردند .و �آنگاه باقیماندهها در یک نبرد ،یکدیگر
را نابود کردند.
24هنگامیکه ارتش یهودا به ُبرج دیدهبانی که در بیابان بود
رسیدند ،به سوی دشمن نگاه کردند و دیدند که همه به زمین
افتاده و مردهاند حتّی یک نفر هم جان بدر نبرده بود.
25یهوش���افاط و ارتش او به تاراج پرداختند و ایش���ان غنایم
فراوانی از جامهها و اشیای گرانبها یافتند ،ایشان برای جمع�آوری
غنیمتها س���ه روز را س���پری کردند ،ا ّما �آنقدر زیاد بود که
نتوانس���تند همه را با خود ببرند26 .در روز چهارم در دشت
برکت گ���رد �آمدند و برای همٔه کارهایی ک���ه خداوند انجام
داده بود ،او را ستایش کردند .به همین سبب است که این
مکان را دش���ت برکت مینامند و تاکنون به این نام خوانده
میش���ود27 .یهوش���افاط س���پاه خود را با پیروزی به اورشلیم
بازگرداند ،زیرا خداوند دشمنان ایشان را شکست داده بود.
28هنگامیکه به شهر رسیدند با صدای چنگ و بربط و شیپور
وارد معبد بزرگ شدند29 .هر قومی که شنید چگونه خداوند
دش���منان اسرائیل را شکست داده است ،ترسان شد30 .پس
یهوشافاط در صلح حکومت کرد ،زیرا خداوند از هر سو به
او ایمنی بخش���ید.
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(اول پادشاهان )50-41:22

31یهوشافاط در سن سی و پنج سالگی پادشاه شد و مدّت
بیست و پنج سال در اورشلیم حکومت کرد .مادرش عزوبه،
دختر ش���لحی بود32 .او نیز مانند پدرش �آس���ا� ،آنچه را که از
نظر خداوند نیک بود ،انجام داد33 .ا ّما پرستشگاههای بالای
ت ّپهها را نابود نکرد و مردم با تمام دل ،خداوند ،خدای نیاکان
خود را پرستش نکردند.
34بق ّیٔه رویدادهای دوران س���لطنت یهوشافاط ،از �آغاز تا به
�آخر را ،ییهوی پس���ر حنانی گزارش داده اس���ت که در کتاب
تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شدهاند.
35بعدها یهوشافاط ،پادشاه یهودا با اخزیا ،پادشاه اسرائیل که
بسیار ش���رور بود ،پیمان دوستی بست�36 .آنها با هم موافقت
کردند و در بندر عصیونجابر کشتیهای اقیانوسپیما ساختند.
37ا ّما الیعزر ،پس���ر دوداواهوی مرش���اتی به یهوشافاط اخطار
داد« :چون تو با اخزیا متّحد شدهای ،خداوند �آنچه را که تو
س���اختهای ،نابود خواهد کرد ».و کشتیها درهم شکستند و
نتوانستند سفر کنند.

21

یهورام ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان 178:)24-

یهوشافاط درگذش���ت و او را در �آرامگاه سلطنتی
در شهر داوود به خاک سپردند و پسرش ،یهورام
به جای او پادشاه شد.
2یهورام پسر یهوشافاط شش برادر به نامهای :عزریا ،یحیئیل،
زکریا ،عزریاهو ،میکائیل و ش���فطیا داش���ت3 .پدرشان مقدار
زیادی طلا ،نقره و اموال با ارزش دیگری به ایش���ان بخشید،
و هر کدام را حاکم یکی از ش���هرهای مستحکم یهودا کرد.
ا ّما چون یهورام پس���ر اول او بود ،وی را جانش���ین خود کرد
4هنگامیکه یهورام بر تخت سلطنت پدرش نشست و حکومت
او استوار ش���د ،همٔه برادران خود و گروهی از رهبران اسرائیل
را با شمشیر کشت.
5یهورام سی و دو س���اله بود که پادشاه شد و مدّت هشت
سال در اورشلیم س���لطنت کرد6 .او مانند پادشاهان اسرائیل،
همانطور که خاندان اخاب عمل کرده بودند رفتار کرد ،زیرا
دختر اخاب همسر او بود .او �آنچه را که در نظر خداوند پلید
بود ،انجام داد7 .با این وجود ،خداوند خاندان داوود را نابود
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نکرد ،زیرا با او پیمان بس���ته بود و وعده داده بود که خاندان
او برای همیشه حکومت کنند.
8در دوران س���لطنت یهورام ،اَدوم علیه یهودا شورش کرد و
پادشاهی مستقلی ش���د9 .پس یهورام و افسران او با ا ّرابهها به
اَدوم رفتند .در �آنجا ارت���ش اَدوم �آنها را محاصره کرد .ا ّما در
شب موفّق ش���دند که خود را �آزاد کنند و بگریزند10 .اَدوم از
�آن زمان تا به حال از یهودا مستقل شده است .در همان زمان
شهر لبنه نیز شورش کرد ،زیرا یهورام خداوند ،خدای نیاکان
خود را رها کرده ب���ود11 .او حتّی پرستش���گاههایی در بالای
ت ّپههای یهودا ساخت و مردم یهودا و اورشلیم را به گناه علیه
خداوند کشاند.
12ایلیای نبی نامهای برای یهورام فرستاد و در �آن چنین نوشته
بود« :خداوند ،خدای ج ّد ت���و داوود ،تو را محکوم میکند،
زیرا تو الگوی پدرت ،یهوشافاط پادشاه یا پدر بزرگ خود �آسای
پادش���اه را دنبال نکردی13 ،در عوض تو از الگوی پادشاهان
اسرائیل پیروی کردی و باعث شدی که مردم یهودا و اورشلیم
نسبت به خدا وفادار نباشند ،همانطور که اخاب و جانشینان
او مردم اسرائیل را به بیوفایی کشیدند .تو حتّی برادران خود را
که از تو بهتر بودند کشتی14 ،در نتیجه ،خداوند به سختی قوم
تو ،فرزندان تو و همسران تو را مجازات خواهد کرد و اموال
تو را نابود خواهد ساخت15 .خود تو از بیماری دردناک روده
رنج خواهی برد که هر روز بدتر خواهد شد».
1617-گروهی از فلسطینیان و عربها در نزدیکی حبشیان که در
کنار دریا بودند ،زندگی میکردند .خداوند ایشان را برانگیخت
تا به جنگ یهورام بروند .ایشان یهودا را اشغال کردند ،کاخ
سلطنتی را چپاول نمودند و همٔه زنان و پسران پادشاه ،به جز
پسر کوچکش ،یهو�آخاز را به اسارت بردند.
18پس از همٔه این رویدادها ،خداوند پادش���اه را به بیماری
علاجناپذیر روده مبتلا کرد19 .به مدّت دو سال بیماری او بدتر
و بدتر ش���د تا بالاخره با درد و رنج بس���یار درگذشت .ملّت
او خلاف �آنچه برای نی���اکان او کرده بودند به احترامش �آتش
نیافروختند.
20یهورام در سن سی و دو سالگی پادشاه شد و در اورشلیم به
مدّت هشت سال پادشاهی کرد .کسی از مرگ او مت�أسف نشد.
او را در اورشلیم به خاک سپردند ولی نه در �آرامگاه سلطنتی.
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22

اخزیا ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان 29-25:8؛ )28-21:9

مردم اورش���لیم ،اخزیا کوچکترین پس���ر او را به
پادشاهی برگزیدند ،زیرا ارتشی که همراه عربها
به یهودا �آمدند ،همٔه برادران بزرگتر را کش���ته بودند .بنابراین
اخزیا ،پسر کوچک یهورام به پادشاهی رس���ید2 .او بیست و
دو س���اله بود که بر تخت سلطنت نشست و مدّت یک سال
در اورشلیم پادش���اهی کرد .مادرش عتلیا نوه ُعمری بود3 .او
نیز در راه خاندان اخاب گام برداشت ،زیرا مادرش در انجام
کارهای پلید او را تش���ویق میکرد4 .او مانند خاندان اخاب،
�آنچه را در نظر خداوند پلید بود ،انجام داد .زیرا پس از مرگ
پدرش ،ایشان مشاوران او بودند و وی را به نابودی کشاندند.
5او با پیروی از مشورت ایشان ،به یورام ،پسر اخاب ،پادشاه
اسرائیل ،پیوست و به جنگ حزائیل ،پادشاه سوریه به راموت
جلعاد رفت .در �آنجا یورام به دس���ت سربازان سوری زخمی
ش���د6 .او برای بهبود زخمهایش به ش���هر یزرعیل بازگشت و
اخزیا ،برای دیدنش به �آنجا رفت.
7خداوند از این دیدار اخزیا از یورام برای سقوط اخزیا استفاده
کرد .هنگامیکه اخزیا با یورام بود ،ییهو ،پس���ر نمشی که از
طرف خدا برگزیده شده بود تا خاندان اخاب را براندازد ،به
دیدار ایش���ان رفت8 .هنگامیکه ییهو حکم خدا را در مورد
خاندان اخزیا اجرا میکرد ،به گروهی که متش��� ّکل از رهبران
یهودا و برادرزادههای اخزیا بودند ،برخورد و همٔه �آنها را کشت.
9جستجو برای یافتن اخزیا �آغاز شد و او را درحالیکه در سامره
پنهان شده بود ،پیدا کردند .ایشان او را نزد ییهو بردند و وی
اخزیا را کشت .ا ّما به احترام پدربزرگش یهوشافاط پادشاه که
هر�آنچه در توان داشت برای خدمت خداوند به کار برده بود،
جسد اخزیا را دفن کردند.
از خاندان اخزیا کسی برجا نماند تا سلطنت کند.
عتلیا ملکهٔ یهودا میشود

10هنگامیکه عتلیا مادر اخزیا دید که پس���رش کش���ته شده
است دستور داد تا تمام اعضای خاندان سلطنتی یهودا را نابود
���بع ،دختر یهورام پادش���اه خواهر ناتنی اخزیا که
کندَ 11 .ی ُهوشَ َ
با کاهنی به ن���ام یهویاداع ازدواج کرده ب���ود ،پنهانی یکی از
پس���ران اخزیا به نام یو�آش را از جمع شاهزادگانی که قرار بود
797

دوم تواریخ  22و23 

کشته شوند نجات داد و با پرستاری در یکی از اتاق خوابهای
معبد بزرگ پنهان کرد و با این کار از کش���ته شدن یو�آش به
دست عتلیا جلوگیری کرد12 .در مدّت شش سالی که یو�آش
در معبد بزرگ خداوند پنهان ماند عتلیا زمام امور سلطنت را
در دست داشت.

23

شورش علیه عتلیا

(دوم پادشاهان )16-4:11

پس از ش���ش سال صبر کردن ،یهویاداع کاهن
تصمیم گرفت زمان اقدام فرا رس���یده است .او
با پنج نفر از فرماندهان ارتش همدست شد که عبارت بودند
از :عزریا پس���ر یهورام ،اسماعیل پس���ر یهوحانان ،عزریا پسر
عوبید ،معیسا پسر عدایا و الیشافاط پس���ر زکری2 .ایشان به
همٔه شهرهای یهودا س���فر کردند و لاویان و رهبران قوم را با
خود به اورشلیم �آوردند.
3ایشان همه در معبد بزرگ گرد �آمدند و با یو�آش پسر پادشاه
پیمان بستند .یهویاداع به ایشان گفت« :او پسر پادشاه فقید
است اکنون همانطور که خداوند به خاندان داوود وعده داده
اس���ت که یکی از بازماندگان او پادشاه گردد ،او باید پادشاه
شود4 .ما چنین خواهیم کرد ،زمانی که لاویان در روز سبت
برای انجام وظیفه می�آیند ،یک سوم ایشان از دروازههای معبد
بزرگ حفاظت خواهند کرد5 .یک سوم دیگر کاخ پادشاهی
را مواظبت خواهند کرد و بق ّیه در کنار پایههای دروازه مستقر
خواهند شد .همٔه مردم در حیاط معبد بزرگ جمع خواهند شد.
6هیچکس به جز کاهنان و لاویانی که در معبد بزرگ خدمت
میکنند ،نباید وارد شوند .ایشان چون تقدیس شدهاند میتوانند
وارد شوند .ا ّما بق ّیٔه مردم باید از فرمان خداوند پیروی کنند و
بیرون بمانند7 .لاویان با شمشیرهای برهنه در دست از پادشاه
حفاظت کنند و هر کجا او میرود ،همراهش باشند ،هرکس
که سعی کند ،وارد معبد بزرگ شود ،باید کشته شود».
8لاویان و مردم یهودا دس���تورهای یهویاداع را انجام دادند.
فرماندهان ،خادمینی را که در روز سبت خدمتشان تمام شده
بود ،م ّرخص نکردند تا همٔه گروهی که به خدمت می�آمدند و هم
گروهی که م ّرخص میشدند را در اختیار داشته باشند9 .یهویاداع
نیزهها و سپرهایی را که به داوود پادشاه تعلّق داشت و در معبد
بزرگ نگهداری میشد به فرماندهان داد10 .او همٔه مردان مسلّح
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به شمشیر را از شمال تا جنوب و تمام اطراف حیاط جلوی معبد
بزرگ به محافظت پادشاه گمارد�11 .آنگاه یهویاداع شاهزاده را
بیرون �آورد و او را تاجگذاری کردند و کتاب قوانین پادشاهی را
به او دادند و او را پادشاه اعلام کردند .سپس یهویاداع و پسرانش
او را مسح کردند و فریاد زدند« :جاوید پادشاه!»
12وقتی عتلیا صدای دویدن و شادمانی مردم را برای پادشاه
شنید به سوی ایشان که در معبد بزرگ گرد هم �آمده بودند،
رفت13 .هنگامیکه نگاه کرد ،دید که پادشاه جلوی دروازه
در کنار ستونش ایس���تاده و فرماندهان و شیپورچیها نزد وی
ایستادهاند و همٔه مردم سرزمین شادی میکنند و شیپورها را به
صدا در �آوردهاند و سرایندگان با سازهای خود جشن را رهبری
میکنند ،جامٔه خود را درید و فریاد زد« :خیانت! خیانت!»
�14آنگاه یهویاداع کاهن به رهب���ران ارتش گفت« :او را در
معبد بزرگ نکش���ید ،بلکه از میان صفوف بیرون بیاورید و با
هرکسی از او پیروی میکرد با شمشیر بکشید».
15پس ایش���ان او را دستگیر کردند و به بیرون کاخ بردند و
در مقابل دروازٔه اسبها او را کشتند.
اصالحات یهویاداع

(دوم پادشاهان )20-17:11

16یهویاداع بین خود و همٔه مردم و پادشاه پیمان بست که
قوم خداوند باشند17 .س���پس همگی به پرستشگاه بعل رفتند
و �آن را ویران کردند .قربانگاه و بت او را شکس���تند و متان،
کاهن بع���ل را در برابر قربانگاه به قتل رس���اندند18 .یهویاداع
نگهداری از معبد بزرگ را طبق سازماندهی داوود به کاهنان
لاوی داد ،همانگونه که داوود ایشان را سازماندهی کرده بود
تا مسئول معبد بزرگ باشند تا چنانچه در قوانین موسی نوشته
شده بود و برای خداوند قربانی سوختنی تقدیم کنند و مطابق
فرمان داوود این کار را با شادمانی و سرودن انجام دهند19 .او
نگهبانهایی در دروازههای معبد بزرگ گماشت تا هرکس که
پاک نباشد ،وارد نشود.
20س���پس او با فرماندهان ارتش و بزرگان ،فرمانداران قوم و
تمام قوم سرزمین ،پادش���اه را از معبد بزرگ از دروازٔه بالایی
به کاخ س���لطنتی �آوردند و او را بر تخت پادشاهی نشاندند.
21همگی سرشار از خوش���ی بودند و شهر بعد از کشته شدن
عتلیا �آرام شد.
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24

یوآش ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان )16-1:12

یو�آش هفت س���اله بود که پادش���اه شد و مدّت
چهل سال در اورشلیم سلطنت کرد .نام مادرش
ظبیه و از اهالی بئرش���بع ب���ود2 .یو�آش در سراس���ر دوران عمر
یهویاداع کاه���ن� ،آنچه را در نظر خداوند درس���ت بود انجام
داد3 .یهوی���اداع برای او دو زن گرفت که از �آنها دارای چند
پسر و دختر شد.
4پس از مدّتی یو�آش تصمیم گرفت که معبد بزرگ را بازسازی
کند5 .او کاهنان و لاویان را فراخواند و به ایشان گفت« :هرچه
زودتر به شهرهای یهودا بروید و از همٔه مردم اسرائیل پول جمع
کنید تا خانٔه خدای خود را هر سال تعمیر کنید ».ا ّما لاویان در
این کار شتاب نکردند6 .پس پادشاه یهویاداع رهبر کاهنان را
فراخواند و به او گفت« :چرا لاویان را برای گرد�آوری مالیاتی
که موسی ،خادم خداوند برای قوم اسرائیل و برای خیمٔه مقدّس
مع ّین کرده ،به یهودا و اورشلیم روانه نساختهای؟»
(7زیرا پیروان عتلیا� ،آن زن پلید به معبد بزرگ �آسیب رسانده
بودند و حتّی وس���ایلی را که به خداوند هدیه داده شده بود،
برای استفادٔه بت بعل برده بودند).
8پس پادشاه فرمان داد تا صندوقی بسازند و در بیرون دروازٔه
معبد بزرگ بگذارند�9 .آنگاه در سرتاسر یهودا و اورشلیم اعلام
شد تا مالیاتی را که موسی ،خادم خدا ،برای قوم اسرائیل در
بیابان تعیین کرده بود ،بیاورند10 .همٔه رهبران و مردم با شادمانی
مالیاتهای خود را �آوردن���د و در صندوق ریختند تا صندوق پر
شد11 .هنگامیکه لاویان میدیدند که پول فراوانی در صندوق
است �آن را نزد مشاور پادشاه و م�أموران کاهن اعظم می�آوردند
و �آن را خالی میکردند و به جای خود باز میگرداندند .این
کار روزهای پیدرپی انجام شد و پول فراوانی گرد �آوردند.
12پادشاه و یهویاداع پول را به مسئولان بازسازی معبد بزرگ
دادند و ایشان معماران و ن ّجاران� ،آهنگران و کارگرانی را که با
برنز کار میکردند ،استخدام کردند تا معبد بزرگ را بازسازی
کنند13 .تمام کارگران با جدّیت کار کردند و معبد بزرگ را
به حالت اولیٔه �آن بازسازی نمودند و �آن را مستحکم ساختند.
14وقتیکه کار ترمیم تمام شد ،بق ّیٔه پول را برای پادشاه و یهویاداع
بردند و از �آن پول ظروف طلا و نقره ،از قبیل قاشق ،کاسه و
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وسایلی که جهت قربانی سوختنی به کار میرفتند ،برای معبد
بزرگ ساختند؛ تا زمانی که یهویاداع زنده بود ،همیشه قربانی
سوختنی در معبد بزرگ تقدیم میشد.
تغییر سیاستهای یهویاداع

15یهویاداع در کمال پیری در س���ن صد و س���ی سالگی در
گذشت16 ،و او را در ش���هر داوود در گورستان پادشاهان به
خاک س���پردند چون او برای اس���رائیل و خ���دا و معبد بزرگ
نیکویی کرده بود.
17ا ّما هنگامیکه یهویاداع در گذشت ،رهبران یهودا نزد پادشاه
�آمدند و او را تحریک کردند و او به سخنان ایشان گوش کرد.
18پس مردم معبد بزرگ خداوند ،خدای اجداد خود را ترک
نمودند و به پرستش الهٔه اش���ره و ُبتها پرداختند .بهخاطر این
گناه ،خشم خداوند بر یهودا و اورشلیم فرود �آمد19 .ا ّما باز هم
خداوند انبیا را فرستاد تا ایشان را نصیحت کنند و به سوی او
بازگردانند ،ولی ایشان گوش ندادند�20 .آنگاه روح خدا زکریا
پس���ر یهویاداع را فراگرفت .او بر بلندی ،مقابل مردم ایستاد
و به ایش���ان گفت« :خداوند چنین میفرماید :چرا از فرامین
خداوند سرپیچی میکنید؟ به این سبب کامیاب نخواهید شد،
چون ش���ما خداوند را ترک کردهاید او نیز شما را رها ساخته
است21 ».ا ّما ایش���ان علیه او توطئه کردند و به دستور پادشاه
او را در حیاط معبد بزرگ سنگس���ار کردند22 .یو�آش پادشاه
مهربانیهای یهویاداع ،پدر زکری���ا را به یاد نیاورد ،در عوض
پسر او را کشت .هنگامیکه زکریا جان میداد ،گفت« :باشد
تا خداوند این را ببیند و از تو انتقام بگیرد!»
مرگ یوآش

23در بهار �آن سال ارتش سوریه به جنگ با یو�آش برخاست و
به یهودا و اورشلیم حمله کرد و تمام رهبران ایشان را کشتند
و اموال زیادی را به تاراج بردند و برای پادشاهانشان به دمشق
فرس���تادند24 .با وجودی که ارتش س���وریه با افراد کمی �آمده
بودند ،خداوند ارتش بسیار بزرگی را به دست ایشان داد ،زیرا
ایش���ان خداوند ،خدای نیاکان خود را ترک کرده بودند ،به
این ترتیب یو�آش پادشاه مجازات شد25 .یو�آش بشدّت زخمی
شده بود و هنگامیکه ارتش دشمن عقبنشینی کرد ،دو نفر از
خدمتگذاران وی دسیسه کردند و بهخاطر خون پسر یهویاداع
کاهن ،او را در بسترش کش���تند .پس او مرد و او را در شهر
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داوود به خاک س���پردند؛ ولی او را در �آرامگاه پادشاهان دفن
نکردند26 .کس���انیکه علیه او توطئ���ه کردند ،عبارت بودند
از :زاباد ،پسر شمعه عمونی و یهوزاباد ،پسر شمریت مو�آبی.
27کارهای پسران او و پیشگوییهایی که به ضد او و بازسازی
معبد بزرگ شده بود ،همه در کتاب تفسیر تواریخ پادشاهان
نوشته شدهاند و امصیا ،جانشین پدرش یو�آش شد.

25

پادشاهی امصیا

(دوم پادشاهان )6-2:14

امصیا در س���ن بیست و پنج سالگی به سلطنت
رسید و مدّت بیست و نه سال در اورشلیم پادشاهی
کرد .نام مادرش یهوعدان و از اهالی اورشلیم بود2 .او �آنچه را از
نظر خداوند درست بود ،انجام داد ا ّما نه از صمیم قلب3 .بعد
از اینکه حکومت او استوار گشت بدون درنگ خدمتگذارانی
که پدرش را کشته بودند ،اعدام کرد4 .ا ّما او فرزندان ایشان را
نکشت ،بلکه از قوانینی که خداوند به موسی داده بود پیروی
کرد که میگوید« :والدین نباید بهخاطر جنایت فرزندان خود
کشته ش���وند و همچنین فرزندان نباید بهخاطر جنایت والدین
خود کشته شوند ،بلکه هرکسی باید برای جنایتی که مرتکب
شده کشته شود».
جنگ علیه َادومیان

(دوم پادشاهان )7:14

5امصیای پادش���اه تمام مردان طایفههای یهودا و بنیامین را
سازماندهی کرد و در گردانهای ارتش گماشت و برطبق طایفهها،
فرماندهانی برای گروههای صد نفری و هزار نفری برگزید ،که
شامل مردان بیست س���ال به بالا بود و تعدادشان سیصد هزار
نفر بود .ایشان مردانی بارز و �آماده نبرد بودند و در استفاده از
نیزه و سپر مهارت داش���تند6 .علاوه براین او صد هزار مزدور
از اسرائیل به بهایی معادل سه هزار و چهارصد کیلوگرم نقره
اجیر کرد7 .ا ّما نبیای نزد پادشاه رفت و به وی گفت« :این
مزدوران اس���رائیلی را همراه مبر ،زیرا خداوند با این مردان که
از قسمت شمالی کشور هستند ،نیست8 .تو ممکن است که
فکر کنی ک���ه این مردان در نبرد تو را نیرومندتر خواهند کرد،
ا ّما این خداست که قدرت دارد به انسان پیروزی یا شکست
دهد .اوست که دشمنان تو را بر تو غالب خواهد کرد».
9امصیا از نبی پرس���ید «پس در مورد �آن نقرهای که در ازای
ایشان پرداختهام چه کنم؟»
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نبی پاسخ داد« :خداوند میتواند بیشتر از �آن به تو بدهد».
10پس امصیا مزدوران اس���رائیلی را روانه خانههای خود کرد.
این باعث شد که خشم �آنها نسبت به یهودا برانگیخته شود و
ایشان بسیار خشمگین به خانههای خود بازگشتند.
11امصیا با شجاعت ارتش خود را به د ّرٔه نمک رهبری کرد
و در �آنجا ده هزار س���رباز اَدومی را کش���تند12 ،و ده هزار نفر
را هم اس���یر گرفتند ،ایشان اسیران را به بالای پرتگاهی بردند
و از �آنجا به پایین افکندند و ایشان در روی صخرههای پایین
جان سپردند.
13در این ضمن مزدوران اسرائیلی که امصیا به ایشان اجازه
نداده بود همراه او به جنگ بروند ،به شهرهای یهودا ،از سامره
تا بیت حورون ،حمله کردند و سه هزار نفر را کشتند و مقدار
زیادی اموال ،به تاراج بردند.
14هنگامیکه امصیا پس از شکست اَدومیها بازگشتُ ،بتهای
ایشان را با خود �آورد و �آنها را برپا کرد و ستایش نمود و برای
�آنها قربانی سوزاندنی گذرانید15 .خداوند از امصیا خشمگین
شد و نبیای نزد او فرستاد .نبی از امصیا پرسید« :چرا خدایان
بیگانگانی را که حتّی نتوانستند مردم خود را از دست تو رهایی
دهند ،پرستش کردی؟»
16درحالیکه نبی سخن میگفت ،پادشاه به او گفت�« :آیا
ما تو را مشاور سلطنتی کردهایم؟ ساکت باش� .آیا میخواهی
کشته شوی؟»
پس نبی ساکت ش���د ،ا ّما گفت« :من میدانم که خداوند
قصد دارد تو را نابود کند ،زیرا تو چنین کردهای و به پند من
گوش ندادهای».
جنگ با اسرائیل

(دوم پادشاهان )20-8:14

17امصیای پادشاه و مشاوران او علیه اسرائیل نقشه کشیدند.
او برای یهو�آش ،پادشاه اس���رائیل پسر یهو�آخاز ،نوه ییهو ،پیام
فرس���تاد و او را به نبرد خواند18 .یهو�آش پادشاه اسرائیل برای
امصیا ،پادشاه یهودا چنین پاسخ فرستاد« :روزگاری بوته خاری
در لبنان برای درخت س���در چنین پیام فرستاد :دختر خود را
به همس���ری پس���ر من در�آور .ولی حیوانی وحشی که از �آنجا
میگذش���ت بوتٔه خار را لگد مال کرد19 .اکنون امصیا تو از
شکست اَدومیها مغرور شدهای ،ا ّما من به تو توصیه میکنم
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که در س���رزمین خود بمانی ،چرا دنبال درد س���ر میگردی تا
موجب مصیبت برای تو و مردم تو شود؟»
20ا ّما امصیا گوش فرا نداد .این ارادٔه خدا بود تا او شکست
بخورد ،چون او ُبتهای اَدومیها را پرس���تش کرده بود21 .پس
یهو�آش ،پادشاه اس���رائیل به جنگ امصیا ،پادشاه یهودا رفت.
ایشان در بیت شمس ،در سرزمین یهودا با هم روبهرو شدند.
22ارتش یهودا شکس���ت خورد و س���ربازان به خانههای خود
گریختند23 .یهو�آش ،پادشاه اسرائیل امصیا را دستگیر کرد و
او را به اورش���لیم برد� .آنجا او دیوار شهر اورشلیم را از دروازٔه
افرایم تا دروازٔه زاویه ،به طول صد و هش���تاد متر ویران کرد.
24او تمام طلا و نقره و لوازم معبد بزرگ را که عوبید اَدوم از
�آنها نگهداری میکرد و همچنین موجودی خزانٔه کاخ پادشاه
را همراه با ع ّدهای گروگان با خود به سامره برد.
25امصیا ،پس���ر یهو�آش پادشاه یهودا ،بعد از وفات یهو�آش،
پسر یهو�آخاز پادشاه اس���رائیل ،پانزده سال دیگر زندگی کرد.
26بق ّیٔه وقایع دوران سلطنت امصیا ،از �آغاز تا پایان ،در کتاب
تاریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل نوش���ته شدهاند27 .زمانی که
امصیا از پیروی خداوند دست کشید ،مردم مخالف او شدند و
سرانجام به ضد او توطئه چیدند و او به شهر لاکیش گریخت،
ا ّما �آنها به دنبال او به لاکیش رفتند و او را در �آنجا کش���تند.
28جس���د او را با اسبی به اورشلیم �آوردند و در شهر داوود در
�آرامگاه سلطنتی به خاک سپردند.

26

ُعزیا ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان 22-21:14؛ )7-1:15

همٔه مردم یهوداُ ،عزیا را که شانزده سال داشت
به جانش���ینی پدرش ،امصیا برگزیدند2 .پس از
اینکه امصیا در �آرامگاه سلطنتی دفن شد ،عزیا شهر ایلوت را
تسخیر کرد و �آن را بازسازی کرد.
ُ 3عزیا شانزده ساله بود که به سلطنت رسید و مدّت پنجاه و
دو سال در اورشلیم پادشاهی کرد .نام مادرش َیکلیا و از اهالی
اورشلیم بود4 .او نیز مانند پدرش امصیا �آنچه را که در نظر خداوند
نیک بود بجا �آورد 5تا زمانی که زکریا مشاور روحانی او زنده بود،
عزیا خدا را وفادارانه خدمت کرد و خدا او را کامیاب کرد.
6او به جنگ فلسطینیها رفت و دیوارهای جت ،یبنه و اشدود
را ویران کرد ،و شهرهای مستحکمی را در سرزمین اشدود و در
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مناطق دیگر در فلسطین ساخت7 .خدا در جنگ با فلسطینیان،
با عربهای جوربعل و همچنین با معونیان نیز به او کمک کرد.
8عمونیها به عزیا خراج میپرداختند و ش���هرت او تا مرزهای
مصر گسترش یافت ،زیرا وی بسیار نیرومند شده بود.
ُ 9عزیا همچنین اورشلیم را به وسیلٔه ساختن دژهایی در دروازٔه
زاوی���ه ،دروازٔه د ّره و جایی که دیوار پیچ میخورد مس���تحکم
کرد10 .او همچنین در بیابان دژهای مس���تحکم و �آب انبارها
ساخت ،زیرا او گلّههای بزرگی در دشت و کوهپایههای غربی
داشت و چون کشاورزی را دوس���ت داشت ،مردم را تشویق
کرد تا در کوهپایهها تاکستان بسازند و زمینهای حاصلخیز را
کشت کنند.
11او ارتشی بزرگ و �آماده جنگ داشت� .آمار �آنها توسط یعیئیل
و معسیا که منش���ی بودند ،زیر نظر حننیا که یکی از م�أموران
پادشاه بود نگاهداری میشد12 .ارتش توسط دو هزار و ششصد
نفر از افسران اداره میشد13 .تحت فرمان ایشان سیصد و هفت
هزار و پانصد نفر سرباز ورزیده بود که علیه دشمنان پادشاه قادر
به جنگ بودندُ 14 .عزیا برای همٔه ارتش ،سپر ،نیزه ،کلاهخود،
زره ،کمان و سنگ برای فلاخن فراهم کرد15 .منجنیقهایی را
که در اورشلیم توسط صنعتگران اختراع شده بود ،در ُبرجها
و گوشههای دیوار قرار داد و توسط �آنها میتوانست سنگهای
بزرگ و تیرها پرتاب کنند .شهرت او تا دوردستها رسید ،او
بسیار نیرومند شد زیرا خدا او را یاری داده بود.
مجازات ُعزیا بهخاطر غرورش

16ا ّما هنگامیکه او نیرومند شد ،مغرور گشت و روبه زوال
رفت .زیرا با خداوند ،خدای خود به راستی عمل نکرد و وارد
معبد بزرگ شد تا بر روی قربانگاه ُبخور بسوزاند17 .عزریای
کاهن با هشتاد نفر از کاهنان شجاع به دنبال پادشاه رفتند 18تا
با او مقاومت کنند .ایشان به عزیا گفتند« :تو هیچ ح ّقی نداری
که ُبخور برای خداوند بسوزانی .این فقط وظیفٔه کاهنانی است
که از خاندان هارون هستند و برای این کار تقدیس شدهاند.
این مکان مقدّس را ترک کن .تو به خداوند توهین کردهای و
از این پس او تو را برکت نخواهد داد».
ُ 19عزیا در کنار قربانگاه ُبخور ایس���تاده بود و �آتشدانی برای
سوزاندن ُبخور در دست داشت .او از کاهنان خشمگین شد
و بلافاصله بیماری جزام در پیشانی او ظاهر ش���د20 .عزریا و
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کاهنان دیگر با وحشت به پیشانی پادشاه خیره شدند و �آنگاه
او را مجبور کردند تا معبد بزرگ را ترک کند .او با شتاب از
�آنجا خارج شد ،زیرا خداوند او را تنبیه کرده بود.
ُ 21عزیای پادشاه تا پایان عمر خود جزامی بود و بهخاطر �آن
بیماری ناپاک بود و نمیتوانست دیگر وارد معبد بزرگ شود.
او در خانٔه خ���ود جداگانه زندگی میکرد ،و پس���رش ،یوتام
حکومت کشور را به دست گرفت.
22اشعیای نبی ،پسر �آموص بق ّیٔه رویدادهای دوران سلطنت
عزیای پادشاه را نوشته استُ 23 .عزیا درگذشت و در �آرامگاه
پادشاهان به خاک سپرده شد ولی بهخاطر بیماری جزام او در
گور سلطنتی دفن نشد .پسرش یوتام جانشین او شد.

27

یوتام ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان )38-32:15

یوتام در س���ن بیست و پنج سالگی به پادشاهی
رسید و مدّت شانزده سال در اورشلیم حکومت
کرد .مادرش َی ُروشَ ه ،دختر صادوق بود2 .او مانند پدرش ُعزیا
�آنچه که خداوند را خش���نود میکرد ،انجام میداد .ا ّما مانند
پدرش با سوزاندن ُبخور در معبد بزرگ مرتکب گناه نشد .با
این وجود مردم به گناه ورزیدن ادامه دادند.
3یوتام دروازٔه شمالی معبد بزرگ را بازسازی کرد و دیوارهای
اورشلیم را در محلٔه عوفل تعمیر اساسی کرد4 .او شهرهایی در
کوههای یهودا ساخت و در جنگلها قلعهها و ُبرجها ساخت.
5او با پادش���اه عمونیها جنگید و او را شکست داد و ایشان
را مجبور کرد که برای سه سال سه هزار و چهارصد کیلوگرم
نقره ،هزار تُن گندم و هزار تُن جو به او خراج بدهند6 .یوتام
نیرومند شد ،زیرا وفادارنه از خداوند ،خدای خود پیروی میکرد.
7بق ّیٔه رویدادها ،جنگها و سیاستهای سلطنت یوتام در کتاب
تاریخ پادشاهان اسرائیل و یهودا نوشته شده است8 .یوتام بیست
و پنج ساله بود که به سلطنت رسید و مدّت شانزده سال در
اورشلیم س���لطنت کرد9 .هنگامیکه درگذشت او را در شهر
داوود به خاک سپردند و پسرش� ،آحاز جانشین او شد.

28

آحاز ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان 116:)4-

�آحاز در سن بیست سالگی پادشاه شد و شانزده
سال در اورشلیم حکومت کرد .او مانند ج ّد خود،
داوود� ،آنچه را مورد پسند خداوند بود انجام نداد2 .بلکه در
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راه پادشاهان اسرائیل گام برداشت ،او حتّی بت فلزی بعل را
س���اخت 3و در د ّره ابنهنوم ُبخور سوزاند و حتّی پسران خود
را به عنوان قربانی س���وختنی برای ُبتها قربانی کرد و از رسوم
نفرتانگیز قومهایی تقلید میکرد که خداوند از برابر قوم اسرائیل
در هنگامیکه ایشان پیشروی میکردند ،بیرون رانده بود4 .او
در پرستشگاههای روی ت ّپهها و زیر هر درختی که سایه داشت،
قربانی میکرد و ُبخور میسوزاند.
شکست یهودا توسط سوریه و اسرائیل

(دوم پادشاهان 5)16:

5پس خداوند ،خدای او ،وی را به دس���ت پادش���اه سوریه
انداخت تا وی را شکست بدهد و گروه بزرگی از مردم او را
به اسارت به دمشق ببرد .او همچنین به دست پادشاه اسرائیل
سپرده شد تا او هم شکست بخورد و عدّٔه زیادی کشته شوند.
ِ 6فقَح پسر َر َملیا پادشاه اسرائیل صد و بیست هزار مردان رزمنده
را در یک روز در یهودا در میدان جنگ کش���ت ،زیرا ایشان
خداوند ،خدای نیاکان خود را ترک کرده بودند7 .سپس یکی
از رزمندگان اسرائیلی به نام زکری از اهالی افرایم ،معسیا ،پسر
�آحاز پادش���اه ،عزریقام ،سرپرست دربار و القانه را که شخص
دوم مملکت بود ،کشت8 .ارتش اسرائیل ،دویست هزار نفر
زن و ب ّچه را ،با اینکه از اقوام نزدیک خود بودند ،به اسارت
گرفت و با غنایم فراوان به سامره برد.
عودید نبی

9مردی به نام عودید ،که نبی خداوند بود و در سامره میزیست
به دیدار ارتش اسرائیل و اسیران یهودا رفت و هنگامیکه وارد
شهر میشدند به ایشان چنین گفت« :خداوند ،خدای نیاکان
شما ،از یهودا خشمگین بود و اجازه داد تا ایشان را شکست
دهید ،ا ّما شما ایشان را در خشم کشتید و او از کشتار وحشیانٔه
شما �آگاه است10 .اکنون هم میخواهید مردان و زنان اورشلیم
و یهودا را به بردگی بگیرید� .آیا شما نیز علیه خداوند ،خدای
خود گن���اه نمیورزید؟ 11گوش کنید ،این اس���یران ،برادران و
خواهران شما هستند .ایشان را رها کنید ،زیرا خداوند در خشم
خود ،شما را مجازات خواهد کرد».
12چهار نفر از رهبران اس���رائیل ،عزریا پسر یهوحانان ،برکیا
پسر مشلیموت ،یحزقیا پسر شلوم و عماسا پسر حدلای نیز با
این کار ارتش مخالفت کردند13 .ایشان گفتند« :این اسیران
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را به اینج���ا نیاورید ،ما اکنون علیه خداوند گناه کردهایم و او
را �آنقدر خشمگین نمودهایم ،که ما را مجازات کند؛ اکنون
شما میخواهید با این کار جرم ما را سنگینتر کنید14 ».پس
ارتش ،اسیران و غنایم را به دست مردم و رهبران سپردند 15و
چهار مرد برگزیده شدند تا برای اسیران از غنایم پوشاک ته ّیه
کنند .ایشان به اسیران پوشاک ،کفش ،خوراک و �آب کافی
دادند و روغن زیتون بر زخمهای ایشان نهادند .کسانی را که
بسیار ناتوان بودند ،س���وار بر الاغ کردند و همٔه اسیران را به
اریحا معروف به شهر نخلها ،در سرزمین یهودا بازگرداندند.
�آنگاه اسرائیلیها به سامره بازگشتند.
تقاضای کمک آحاز از آشوریها

(دوم پادشاهان 716:)9-

16در �آن هنگام �آحاز پادش���اه از تغلت فلاس���ر امپراتور �آشور
کمک خواست17 ،زیرا اَدومیان دوباره به سرزمین یهودا حمله
کرده و ع ّدهای را به اسارت برده بودند18 .فلسطینیها هم به
شهرهای کوهپایههای جنوبی و غرب یهودا حمله کرده بودند.
ایشان شهرهای بیت شمس ،ایلون ،جدیروت ،سوکو ،تمنه و
جمزو را با روس���تاهای اطراف �آنها را به تص ّرف در�آورده و در
�آنجا مستقر ش���ده بودند19 .خداوند مشکلاتی بر یهودا �آورد،
زیرا �آحاز پادش���اه به حقوق مردم خود تجاوز کرده و در برابر
خداوند سرکشی نموده بود.
20پس تغلت فلناسر ،امپراتور �آشور علیه �آحاز برخاست و به
جای تقویت او ،وی را سرکوب کرد21 .با وجودی که �آحاز
خزانٔه معبد بزرگ ،خزانٔه کاخهای پادشاه و رهبران را تاراج کرد
و به عنوان خراج به امپراتور �آشور داد ،ا ّما فایدهای نداشت.
گناه آحاز

22در این دوران دشوار �آحاز پادشاه نسبت به خداوند بیشتر
خیانت کرد 23او برای خدایان دمش���ق که از �آنها شکس���ت
خورده بود ،قربانی کرد و گفت« :چون خدایان پادشاه سوریه
به او کمک کردند ،من نیز برای �آنها قربانی میکنم تا شاید مرا
نیز یاری رسانند ».ا ّما این کار باعث نابودی او و قوم اسرائیل
شد�24 .آحاز ظروف و وسایل معبد بزرگ را جمع کرد و همه
را تکهتکه کرد .او دروازههای معبد بزرگ را بس���ت و برای
خود در هر گوشٔه شهر اورشلیم قربانگاه ساخت25 .او در تمام
شهرها و روس���تاهای یهودا پرستش���گاههایی بر ت ّپههای بلندی
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برای پرستش ُبتها ساخت جایی که در �آن برای خدایان بیگانه
ُبخور بسوزانند .به این طریق او خشم خداوند ،خدای نیاکان
خود را برافروخت.
26شرح همٔه کارها و روشهای او از نخست تا پایان در کتاب
تاریخ پادشاهان یهودا و اسرائیل نوشته شدهاند�27 .آحاز به نیاکان
خود پیوست و او را در شهر اورشلیم به خاک سپردند ،ا ّما او
را در �آرامگاه پادشاهان اسرائیل دفن نکردند و پسرش ،حزقیا
جانشین او شد.

29

حزقیا ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان )3-1:18

حزقیا در بیست و پنج سالگی به سلطنت رسید و
مدّت بیست و نه سال در اورشلیم پادشاهی کرد.
مادرش دختر زکریا بود و ابیه نام داشت2 .او مانند ج ّد خود
داوود �آنچه را که در نظر خداوند نیک بود ،انجام داد.
پاکسازی معبد بزرگ

3او در ماه اول سال اول سلطنت خود دروازههای معبد بزرگ
را باز و ترمیم کرد4 .او کاهنان و لاویان را در میدان ش���رقی
گردهم �آورد 5و به ایشان گفت« :ای لاویان ،به من گوش فرا
دهید ،خود و معبد بزرگ را تقدیس کنید و چیزهای ناپاک را
از معبد بزرگ خارج کنید6 .زیرا نیاکان ما وفادار نبودند و در
نظر خداوند ،خدای ما کارهای پلیدی انجام دادهاند .ایشان
او را ترک کردهاند و از مسکن خداوند روی برگردانده و به او
پشت کرده بودند7 .ایشان درهای معبد را بستند و چراغهایش
را خاموش کردند .در معبد خدای اسرائیل دیگر ُبخور و قربانی
سوختنی تقدیم نکردند8 .شما به خوبی میدانید ،چون خدا از
یهودا و اورشلیم خشمگین بوده است و �آنچه او بر سر ایشان
�آورده موجب حیرت و ترس همه شده است9 .پدران ما در نبرد
کشته شدند و همسران و فرزندان ما را به اسارت بردهاند.
«10اکنون من تصمیم گرفتهام که با خداوند ،خدای اسرائیل
پیمان ببندم تا او از ما خشمگین نباشد11 .ای پسران من ،اکنون
کوتاهی نکنید ،زیرا خداوند ش���ما را برگزیده تا در حضورش
خدمت کنید و خادمان او باشید و برای او ُبخور بسوزانید».
14-12پس لاویان �آماده خدمت شدند:
از خانوادٔه قهاتیان :محت پسر عمسای و یوئیل پسر
عزریا؛
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از خانوادٔه مراری :قیس پسر عبدی و عزریا پسر یهللئیل؛
از خانوادٔه جرشونیان :یو�آخ پسر زمه و عیدن پسر یو�آخ؛
از خانوادٔه الیصافان :شمری و یعیئیل؛
از خانوادٔه �آساف :زکریا و متنیا؛
از خانوادٔه هیمان :یحیئیل و شمعی؛
از خانوادٔه یدوتون :شمعیا و ُعزیئیل.
15ایشان برادران خود را گرد �آوردند و خود را پاک کردند و
مطابق فرمان پادشاه و کلام خداوند ،داخل معبد بزرگ شدند
تا �آن را پاکس���ازی کنند16 .کاهنان به قس���مت داخلی معبد
بزرگ رفتند تا �آن را پاکسازی کنند و �آنچه را ناپاک یافتند از
معبد بزرگ ،به حی���اط معبد بزرگ �آوردند و لاویان �آنها را به
وادی قدرون بردند.
17ایشان در اولین روز ماه اول �آغاز به پاکسازی کردند .در
روز هش���تم به اتاق ورودی معبد بزرگ رسیدند� .آنگاه ایشان
هش���ت روز دیگر کار کردند تا در روز شانزدهم ،معبد بزرگ
برای نیایش �آماده شد.
تقدیم دوبارۀ معبد بزرگ

18بعد لاویان نزد حزقیای پادش���اه رفتند و به او گفتند« :ما
تمام معبد بزرگ ،قربانگاه قربانیهای س���وختنی و همٔه لوازم
�آن ،میز نان مقدّس و لوازم �آن را پاکسازی کردیم19 .همچنین
تمام لوازمی را که �آحاز پادش���اه در سالهایی که به خدا وفادار
نبود برداشته بود ،بازگرداندیم� ،آنها �آماده و پاکسازی شدهاند
و در برابر قربانگاه خداوند قرار دارند».
20حزقیای پادش���اه ،روز بعد صبح زود همٔه رهبران شهر را
گرد �آورد و با هم به معبد بزرگ رفتند21 .در �آنجا هفت گاو،
هفت قوچ ،هفت ب ّره و هفت ُبز نر را به عنوان ک ّفارٔه گناه برای
خاندان سلطنتی ،معبد بزرگ و ملّت �آوردند و پادشاه به کاهنان
که بازماندگان هارون بودند ،امر کرد ک���ه �آنها را بر قربانگاه
خداوند قربانی کنند22 .پس کاهنان گاوها را کشتند و خون
�آنها را بر قربانگاه پاشیدند .بعد قوچها را کشتند و خون �آنها را
هم بر قربانگاه پاشیدند ،همچنین ب ّرهها را کشتند و خون �آنها
را هم بر قربانگاه پاشیدند23 .و در پایان ،هفت ُبز نر را برای
ک ّفارٔه گناه به حضور پادشاه و جمع ّیت �آوردند و دستهای خود
را بر �آنها گذاشتند24 .بعد کاهنان �آنها را کشتند و خون �آنها
را به عنوان ک ّفارٔه گنا ِه تمام مردم اسرائیل بر قربانگاه پاشیدند،
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زیرا پادشاه امر کرده بود که قربانی گناه و قربانی سوختنی برای
تمام اسرائیل تقدیم شود.
25پادش���اه از فرمانهای���ی ک���ه خداوند توس���ط جا ِد رائی و
ِ
ناتان نبی به داوود پادشاه داده بود ،پیروی کرد و لاویان را
با چنگ و بربط و س���نج در معبد بزرگ گماش���ت26 .پس
لاویان با وس���ایل موس���یقی ،مانند �آنهایی که داوود پادش���اه
اس���تفاده ک���رده بود و کاهنان نیز با ش���یپورها �آنجا ایس���تاده
بودند27 .حزقیا دس���تور داد تا قربانی س���وختنی اهدا شود و
همزمان مردم س���رودهای نیایش���ی برای خداوند میخواندند
و نوازندگان �آغاز به نواختن ش���یپورها و همٔه سازها کردند.
28تمام کس���انیکه �آنجا بودند به نیایش و سرودن پرداختند،
موسیقی تا پایان مراسم قربانی سوختنی ادامه داشت29 .بعد
از خاتمٔه مراسم قربانی حزقیای پادشاه و همٔه مردم زانو زدند
و خدا را پرس���تش کردند30 .حزقیای پادش���اه و رهبران قوم
به لاویان گفتند تا س���رودهای نیایشی را که داوود و �آساف
رائی نوشته بودند ،بخوانند .سپس همه با شادی فراوان زانو
زدند و خدا را پرس���تش کردند.
31حزقی���ا به مردم گفت« :ش���ما که اکنون برای خداوند
پاک ش���دهاید نزدیک بیایید و قربانی و هدایای شکرگزاری
را ب���ه معبد ب���زرگ بیاوری���د ».جماعت قربان���ی و هدایای
شکرگزاری �آوردند و هرکس که مایل بود ،هدایای سوختنی
�آورد32 .ایش���ان هفتاد گاو نر ،صد گوسفند و دویست ب ّره
به عنوان هدایای سوختنی برای خداوند �آوردند33 .همچنین
ایش���ان شش���صد گاو و سه هزار گوس���فند به عنوان قربانی
برای مردم �آوردند که بخورند34 .چون تعداد کاهنان برای
قربان���ی کردن ک���م بود ،لاویان به ایش���ان کمک کردند تا
کار پایان یابد .در این زمان کاهنان بیش���تری خود را پاک
کردن���د( .لاوی���ان در مورد پاک بودن وفادارت���ر از کاهنان
بودند35 ).علاوه بر قربانیهایی که کاملا ً سوزانیده میشد،
کاهنان مس���ئول سوزاندن چربی قربانی س���لامتی بودند که
مردم �آن را میخوردند و ش���رابی که روی قربانی س���وختنی
میریختن���د.
به این ترتیب ،نیایش خداوند در معبد بار دیگر �آغاز گردید.
36حزقیای پادشاه و تمام مردم شاد بودند ،زیرا خدا به ایشان
کمک کرد تا این کارها را به سرعت انجام دهند.
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آمادگی برای جشن عید فصح

3-1مردم نتوانستند عید فصح را در زمان خود،
یعنی ماه اول س���ال جش���ن بگیرند ،زیرا تعداد
کاهنان���ی که پاک ش���ده بودند کافی نبود و ع���دّٔه زیادی نیز
در اورش���لیم گرد نیامده بودند ،پس حزقیای پادشاه ،افسران
او و مردم اورش���لیم موافق���ت کردند که در ماه دوم جش���ن
بگیرند و پادشاه ،برای مردم اسرائیل و یهودا پیام فرستاد .او
همچنین برای طایفههای افرایم و منسی دعوتنامه فرستاد تا به
معبد بزرگ در اورشلیم بیایند و عید فصح را جشن بگیرند.
4پادشاه و مردم از برنامٔه خود خشنود بودند5 .پس ایشان همٔه
بنیاس���رائیل را از دان در ش���مال تا بئرشبع در جنوب دعوت
کردند که در اورش���لیم جمع ش���وند و ب���ا جمع ّیتی بزرگتر از
همیشه ،طبق قوانین ،عید فصح را جشن بگیرند6 .قاصدان
به دستور پادشاه و افسران او به سراسر اسرائیل و یهودا رفتند
و م���ردم را چنی���ن پی���ام دادن���د:
«ای مردم اس���رائیل ،ش���ما که از دس���ت پادش���اهان �آشور
رستهاید ،اکنون به سوی خداوند ،خدای ابراهیم ،اسحاق و
یعقوب بازگردید او به سوی شما باز خواهد گشت7 .مانند
نیاکان خود و اس���رائیلیها نباش���ید که ب���ه خداوند ،خدای
خود وفادار نبودند .همانطور که میبینید او بش���دّت ایشان
را مجازات کرده اس���ت8 .مانند ایش���ان سرسخت نباشید،
بلک���ه خداوند را پیروی کنید ،به معبد اورش���لیم ،جایی که
خداوند خدای ش���ما� ،آنجا را تا اب���د مقدّس نموده بیایید و
او را پرس���تش نمایید تا دیگر از ش���ما خشمگین نباشد 9اگر
به سوی خداوند بازگردید� ،آنگاه �آنهایی که اقوام شما را به
اس���ارت بردهاند ،بر ایشان تر ّحم خواهند کرد و �آنها را �آزاد
خواهن���د کرد تا به خانٔه خود ب���از گردند ،خداوند ،خدای
ش���ما مهربان و بخشنده است .اگر به سوی او بازگردید او
ش���ما را خواهد پذیرفت».
10قاصدان به همٔه ش���هرهای س���رزمین افرایم و منسی و در
شمال تا طایفٔه زبولون رفتند ،ا ّما مردم به ایشان خندیدند و �آنها
را مس���خره کردند11 .با وجود این ع ّدهای از طایفههای اشیر،
منسی و زبولون فروتن شدند و به اورش���لیم �آمدند12 .خداوند
در یهودا مردم را متّحد کرد تا دس���تور پادشاه و افسران را که
ارادٔه خداوند بود ،پیروی کنند.
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برگزاری عید فصح

13گروه بزرگی از مردم در ماه دوم در اورشلیم جمع شدند تا
جشن عید نان فطیر را برگزار کنند14 .ایشان تمام قربانگاههایی
را که در اورش���لیم برای قربانی و هدایای س���وختنی استفاده
میش���د ،به وادی قدرون انداختن���د15 .در روز چهاردهم ماه
دوم ب ّرٔه عید فصح را قربانی کردند .کاهنان و لاویان شرمسار
ش���ده و خود را تقدی���س نمودند و قربانی س���وختنی به معبد
بزرگ �آوردند16 .مطابق قوانین موس���ی مرد خدا ،به وظایف
خود گمارده شدند .لاویان خون قربانی را به کاهنان میدادند
و �آنها خون را بر قربانگاه میپاشیدند17 .عدٔه زیادی در �آنجا
بهخاطر اینکه پاک نبودند نمیتوانستند ب ّره قربانی کنند ،پس
لاویان برای تمام کس���انیکه پاک نبودند ب ّره فصح را قربانی
میکردند18 .عدّٔه زیادی از افراد طایفههای افرایم ،منس���ی،
زبولون و یس���اکار خود را پاک نک���رده بودند ،ولی برخلاف
شریعت از قربانی میخوردند .ا ّما حزقیا برای ایشان دعا کرد
و گف���ت«19 :ای خداوند ،خدای نیاکان ما در نیکویی خود
کس���انی را که با تمام قلبشان تو را ستایش میکنند ببخش،
حتّی گرچه �آنها طبق مق ّررات مذهبی پاک نیستند20 ».خداوند
حزقیا را ش���نید و ایشان را �آسیب نرساند21 .مدّت هفت روز
مردمی که در اورش���لیم جمع شده بودند ،عید نان فطیر را با
ش���ادی فراوان جش���ن گرفتند .لاویان و کاهنان با تمام توان
همراه با �آلات موسیقی خداوند را س���تایش کردند22 .حزقیا
از لاویان بهخاطر مهارت ایش���ان در برگزاری مراسم نیایشی
خداوند سپاس���گزاری کرد.
جشنی دوباره

پس از هفت روز ک���ه قربانیهای س���لامتی تقدیم کردند و
خداوند ،خدای نیاکانشان را ستایش کردند23 ،همه تصمیم
گرفتند که مدّت هفت روز دیگر به برگزاری جشن ادامه دهند،
پس هفت روز دیگر هم با شادمانی جشن گرفتند24 .حزقیا،
پادشاه یهودا به حاضرین هزار گاو و هفت هزار گوسفند برای
قربانی داد و م�أموران مملکتی هم به مردم هزار گاو و ده هزار
گوسفند دادند و در �آن روزها تعداد زیادی از کاهنان خود را
تقدیس کردن���د25 .تمام مردم یه���ودا ،کاهنان ،لاویان ،همٔه
کسانیکه از ناحیٔه شمالی �آمده بودند ،به اضافٔه بیگانگانی که
در اسرائیل و یهودا زندگی میکردند همه شادی میکردند.
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26ش���هر اورش���لیم از ش���ادمانی عظیمی پر ب���ود ،زیرا چنین
رویدادی از زمان سلیمان پادش���اه ،پسر داوود رخ نداده بود.
�27آن���گاه کاهنان و لاویان ایس���تادند و مردم را برکت دادند.
خدا صدای ایشان را شنید و نیایش ایشان به مکان مقدّس او
در �آسمانها رسید.

31

احیای زندگی مذهبی توسط حزقیا

پس از پایان مراسم ،تمام مردم اسرائیل که در �آنجا
حضور داشتند به تمام شهرهای یهودا رفتند و ُبتها
را شکس���تند .الهٔه اشره را نابود کردند و همٔه پرستشگاههای
بالای ت ّپهها و قربانگاههایی را که در یهودا ،بنیامین ،افرایم و
منس���ی بودند ،ویران کردند .بعد همگی به شهر و خانههای
خود بازگشتند.
تعیین وظایف الویان

2حزقیای پادشاه ،وظایف کاهنان و لاویان را سازمان داد و
وظایف هرکس را مشخص کرد .وظایف شامل تقدیم هدایای
سوختنی و سلامتی و خدمت در دروازههای اردوی خداوند و
شکرگزاری و ستایش بود3 .پادشاه از گلّه و رمٔه خود ،برای
قربانی سوختنی در صبح و عصر و روزهای سبت و جشن ماه
نو و تمام مراس���م دیگر که طبق قانون خداوند بود ،حیواناتی
هدیه کرد.
4پادشاه به مردم اورشلیم فرمان داد تا سهم کاهنان و لاویان
را پرداخت کنند تا ایش���ان بتوانند خود را وقف اجرای قوانین
خداوند کنند5 .بلافاصله بعد از صدور این فرمان ،مردم اسرائیل
سخاوتمندانه ،هدایایی از نوبر غلا ّت ،شراب ،روغن زیتون ،عسل
و دیگر محصولات کشاورزی و همچنین ده در صد �آنچه را که
داش���تند� ،آوردند6 .مردم اسرائیل و یهودا که در شهرها زندگی
میکردند ،همچنین ده درصد از رمه و گوسفندان و مقدار فراوانی
هدایای دیگر را به خداوند ،خدای خود تقدیم کردند7 .از ماه
سوم مردم شروع به هدیه �آوردن کردند و تا چهار ماه هدایا به
روی هم انباشته میشدند8 .هنگامیکه حزقیا و افسران او دیدند
که مردم چقدر هدیه �آوردهاند ،خداوند را ستایش کردند و از مردم
سپاسگزاری نمودند9 .حزقیا از کاهنان و لاویان در مورد هدایا
پرسید10 .عزریا ،کاهن اعظم که از خانوادٔه صادوق بود پاسخ
داد« :از زمانی که مردم �آغاز ب���ه �آوردن هدایاها به معبد بزرگ
کردهاند ،ما به اندازٔه کافی برای خوردن داشتهایم و مقدار زیادی
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نیز ذخیره کردهایم ،زیرا خداوند مردم را برکت داده است و به
همین دلیل است که مقدار فراوانی باقیمانده است».
�11آنگاه حزقیا به ایشان فرمان داد تا در معبد بزرگ انبارهایی ته ّیه
کنند و ایشان �آنها را �آماده کردند 12و همٔه هدایا و ده در صدها را
وفادارانه در �آنجا نگهداری و حفظ کردند و ایشان یکی از لاویان
به نام کننیای را مسئول �آنها و برادرش ،شمعی را به عنوان دستیار
وی گماش���تند13 .ده نفر از لاویان تعیین شدند تا زیرنظر ایشان
خدمت کنند که نامهای ایشان عبارت بودند از :یحیئیل ،عزریا،
نحت ،عسائیل ،یریموت ،یوزاباد ،ایلیئیل ،یسمخیا ،محت و
بنایاهو .همٔه این کارها تحتنظر حزقیای پادشاه و عزریا ،کاهن
اعظم انجام گرفت14 .قوری پس���ر یمنٔه لاوی فرمانده نگهبانان
دروازٔه شرقی معبد بزرگ ،مسئول دریافت و تقسیم هدایایی که
برای خداوند می�آوردند ،بود15 .در شهرهای دیگری که کاهنان
زندگی میکردندِ ،عیدَن ،منیامین ،یشوع ،شمعیا ،ا َمریا و شکنیا
دستیار او بودند ،که با صداقت در توزیع �آذوقه میان لاویان طبق
وظایف ایشان سهم میدادند16 .همچنین برای تمام پسران سه ساله
و بالاتر که نام �آنها در شجرهنامه بود برحسب گروه و وظایفی که
در معبد بزرگ انجام میدادند ،سهمی تعلّق میگرفت17 .نامهای
کاهنان بر حسب خاندان و نام لاویان بیست ساله و بالاتر بر حسب
وظایف و گروههای ایشان ثبت شده بود18 .کاهنان با همسران و
کودکان ،پسران و دختران ایشان ثبت نام شده بودند ،زیرا ایشان
وفادارانه خود را مقدّس نگاه میداشتند 19برای بازماندگان هارون،
کاهنانی که در کشتزارهای اش���تراکی در شهرهای خود بودند،
کسانی برگزیده شدند تا سهم کاهنان و لاویانی را که ثبت نام
شده بودند ،به ایشان بدهند.
20حزقیای پادش���اه در سراس���ر یهودا چنین کرد ،او �آنچه در
برابر خداوند ،خدای خود نیکو ،راست و وفادارانه بود ،انجام
داد21 .او در پی���روی از خدا هر کاری که برای خدمت معبد
بزرگ و مطابق با فرامین و قوانین خدا بود ،با تمامی دل انجام
میداد و کامیاب میشد.
تهدید اورشلیم توسط آشوریها
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(دوم پادشاهان 37-13:18؛  19-14:19و -35
37؛ اشعیا 22-1:36؛ )38-8:37

پس از این رویدادها که حزقیای پادشاه ،خداوند
را وفادارانه خدمت کرد ،سنحاریب ،امپراتور �آشور
به یهودا حمله نمود .او ش���هرهای مستحکم را محاصره کرد
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و قصد داش���ت �آنها را به تص ّرف خود در �آورد2 .هنگامیکه
حزقیا دید که س���نحاریب قصد حمله به اورشلیم را هم دارد،
3با کمک افس���ران و رزمندگان خود نقشه کشیدند تا جلوی
جریان �آب چش���مههای خارج از ش���هر را بگیرند و با کمک
ایشان همین کار را کردند4 .گروه بزرگی از مردم گرد �آمدند
و تمام چشمهها و نهرهای سرزمین را مسدود کردند و گفتند:
«چرا باید پادشاهان �آشور بیایند و �آب فراوان بیابند5 ».حزقیا با
پشتکار به بازسازی قسمتهای خراب شدٔه دیوار شهر پرداخت
و ُبرجهایی بر �آنها س���اخت و خارج �آن دی���وار ،دیوار دیگری
هم س���اخت و خاکریزهای شهر داوود را نیز مستحکم کرد و
اسلحهها و سپرهای فراوانی س���اخت6 .او فرماندهان ارتش را
برای سرپرستی مردم گماشت و همه را در میدان نزدیک دروازٔه
ش���هر گرد �آورد و به ایش���ان دلگرم ی داد و گفت«7 :نیرومند
و شجاع باشید .از امپراتور �آش���ور و ارتش بزرگ او نترسید و
هراسان نباشید ،زیرا کسیکه همراه ماست ،قویتر از کسی است
که با اوست8 .او فقط نیروی انسانی دارد ،ولی ما خداوند،
خدایمان را داریم تا به ما کمک کند و برای ما در نبردهای ما
بجنگد ».مردم از سخنان پادشاه خود دلگرم شدند.
9پس از مدّتی ،هنگامیکه سنحاریب ،امپراتور �آشور و نیروهای
او هنوز در ش���هر لاکیش بودند ،افسرانی را نزد حزقیا و مردم
یهودا که در اورشلیم بودند فرستاد که چنین پیام بدهند«10 :من
س���نحاریب امپراتور �آشور میپرس���م :بر چه تکیه کردهاید که
حاضرید در اورشلیم محاصره شده بمانید؟ 11حزقیا شما را به
دست گرسنگی و تشنگی سپرده است تا بمیرید� .آیا هنگامیکه
به شما میگوید که خداوند خدای ما ،ما را از دست امپراتور
�آشور رهایی خواهد داد ،شما را گمراه نکرده است؟ �12آیا همین
حزقیا نبود که پرستشگاههای بالای ت ّپهها و قربانگاههای �آنها
را برداشت و به مردم یهودا و اورشلیم فرمان داد تا تنها در برابر
یک قربانگاه نیایش کنند و در برابر �آن قربانیهای خود را تقدیم
کنند؟ �13آیا نمیدانید که من و نیاکانم با مردمان سرزمینهای
دیگر چ���ه کردهایم؟ �آیا خدای���ان �آن ملّتها ق���ادر بودند که �آن
سرزمینها را از دست امپراتور �آشور رهایی بخشند؟ 14کدامیک
از خدایان ملّتهایی که نی���اکان من نابود کردند ،قادر بودند تا
مردم خود را از چنگ من برهانند که خدای شما قادر باشد،
شما را از دست من رهایی بخشد؟ 15اکنون هم نگذارید که
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حزقیا شما را بدینس���ان فریب بدهد و گمراه کند .او را باور
نکنید ،زیرا خدای هیچ ملّتی یا کشوری نتوانسته مردم خود را
از دس���ت من و یا نیاکانم رهایی بخشد .بنابراین خدای شما
هم نمیتواند شما را نجات بدهد»
16نمایندگان سنحاریب بیش از این علیه خداوند ،خدا و بندٔه
او ،حزقیا بد گفتند17 .سنحاریب همچنین نامههای توهین�آمیز
به ضد خداوند ،خدای اسرائیل به این شرح نوشت« :همانطور
که خدایان اقوام دیگر نتوانستند مردمان خود را از دست من
نجات بدهند ،خدای حزقیا هم قادر نخواهد بود که قوم خود
را از چنگ من رهایی بخش���د18 ».سپس �آنها با صدای بلند
و به زبان یهودی به مردم اورشلیم که بر سر دیوار بودند فریاد
کردند تا �آنها را بترسانند و به وحشت اندازند تا شاید بتوانند
ش���هر را تص ّرف کنند19 .ایش���ان دربارٔه خدای اورشلیم مانند
خدایان مردمان دیگر که به دس���ت انس���ان س���اخته شدهاند،
سخن گفتند.
�20آنگاه حزقیای پادش���اه و اش���عیای نبی پسر �آموص در این
باره دعا کردند و به سوی �آس���مان فریاد بر�آوردند21 .خداوند
فرشتهای فرستاد و تمام رزمندگان فرماندهان و افسران اردوی
امپراتور �آشور را از پا در�آورد و او با سرافکندگی به وطن خود
بازگشت .هنگامیکه به پرستشگاه خدای خود وارد شد ،گروهی
از پسرانش او را در �آنجا با شمشیر زدند و کشتند.
22پس خداوند حزقیا و مردم اورشلیم را از دست سنحاریب،
امپراتور �آشور و همٔه دشمنان دیگر رهایی بخشید و از هر جهت
به ایشان �آرامیداد23 .بسیاری به اورشلیم �آمده برای خداوند
هدایا و برای حزقیا ،پادشاه یهودا اشیای گرانبها �آوردند .پس
از �آن همٔه ملّتها با دیده احترام به او مینگریستند.
غرور و بیماری حزقیا

(دوم پادشاهان  3-1:20و 19-12؛ اشعیا 3-1:38؛ )8-1:39

24در �آن روزگار حزقیا بیمار ش���د و تا پای مرگ رسید .او
نزد خداوند دعا کرد و خداوند در پاس���خ به او نشانهای داد.
25ا ّما حزقیا دلی مغرور داشت و برطبق برکاتی که خداوند به
او داده بود عمل نکرد .پس خشم خداوند بر یهودا و اورشلیم
برافروخته شد�26 .آنگاه حزقیا غرور دل خود را فروتن کرد ،او
و مردم اورشلیم فروتن شدند و خشم خداوند در دوران زندگی
حزقیا بر ایشان فرود نیامد.
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27حزقیا بسیار دولتمند و مورد احترام بود .او برای نگهداری
از طلا و نقره و سنگهای گرانبها و عطرها ،سپرها و بق ّیٔه اشیای
گرانبها انبارها س���اخت28 .همچنی���ن انبارهایی برای غلا ّت،
ش���راب و روغن و طویله برای رمهها و �آغل برای گوس���فندان
س���اخت29 .او همچنین شهرهایی برای خود ساخت و رمه و
گلّٔه بسیار به دس���ت �آورد ،زیرا خدا به او ثروت فراوانی داده
بود30 .این حزقیا بود که شعبٔه بالایی جیحون را سد زد و �آن
را به طرف غرب ش���هر داوود ،روان س���اخت .حزقیا در همٔه
کارهایش کامیاب شد 31هنگامیکه سفیران بابلی �آمدند تا از
او در مورد رویدادهای ش���گفتانگیزی که در سرزمین او رخ
داده بود سؤال کنند ،خداوند حزقیا را به حال خود گذاشت
تا قلب او را �آزمایش کند.
32بق ّی�ه�ٔ رویدادهای دوران س���لطنت حزقیا و کارهای نیک
او همه در کتاب اشعیای نبی پس���ر �آموص و در کتاب تاریخ
پادشاهان یهودا و اسرائیل نوشته شدهاند33 .حزقیا در گذشت
و او را در قس���مت بالایی �آرامگاه سلطنتی به خاک سپردند.
همٔه مردم یهودا و اورشلیم در مراسم خاکسپاری به او احترام
گذاشتند .پسرش منسی جانشین او شد.

33

منسی ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان )9-1:21

منسی دوازده ساله بود که پادشاه شد و مدّت
پنجاه و پنج سال در اورش���لیم سلطنت کرد.
2او �آنچ���ه را که در نظر خداوند پلید بود انجام داد و از روش
اقوامی که خداوند از سر راه مردم اس���رائیل بیرون رانده بود،
پیروی نمود3 .او پرستشگاههای بالای ت ّپه را که پدرش حزقیا
ویران کرده بود ،بازسازی کرد و برای بت بعل قربانگاهها برپا
کرد و الهههای اشره را س���اخت .او �آفتاب و ماه و ستارگان
�آسمان را پرستش و خدمت کرد4 .او در معبد بزرگ قربانگاهها
ساخت ،در جایی که خداوند فرموده بود« :نام من در اورشلیم
تا ابد خواهد مان���د5 ».او در حیاط معبد بزرگ برای �آفتاب و
ماه و ستارگان قربانگاهها ساخت6 .او پسران خود را در د ّرٔه
هنوم در �آتش قربانی کرد .او جادوگری و فالگیری میکرد و با
احضار کنندگان ارواح و افسونگران مشورت مینمود .او در
نظر خداوند کارهای بسیار پلیدی کرد و خشم او را برانگیخت.
7او مجسمٔه کندهکاری ش���دهای را که ساخته بود ،در معبد
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بزرگ قرار داد ،جایی که خداوند به داوود و پسرش سلیمان
گفته بود« :من در این معبد بزرگ و در اورشلیم شهری که از
میان تمام شهرهای طایفههای اسرائیل برگزیدهام ،نام خود را تا
ابد خواهمگذاشت8 .و اگر مردم اسرائیل تو ّجه کنند و از تمام
فرامین ،قوانین ،احکام و دستوراتی که توسط موسی به ایشان
دادهام ،پیروی کنند ،من دیگر هرگز ایشان را از سرزمینی که
به نیاکانشان دادهام ،بیرون نخواهم کرد9 ».ولی منسی ،یهودا
و مردم اورشلیم را طوری گمراه کرد که ایشان بیشتر از اقوامی
که خداوند از برابر ایشان بیرون رانده بود ،پلیدی کردند.
توبۀ منسی

10خداوند با منس���ی و قوم او سخن گفت ،ا ّما ایشان گوش
ندادند11 ،پس خداوند فرماندهان ارتش امپراتور �آش���ور را علیه
ایشان برانگیخت ،ایشان منسی را اسیر کردند و ق ّلاب در او
فرو کردند و او را به زنجیر کش���یدند و به بابل بردن���د12 .او
در مش��� ّقت خود فروتن شد و از خداوند ،خدای خود کمک
خواست13 .خدا نیایش منسی را پذیرفت و به او پاسخ داد و
اجازه داد تا به اورشلیم باز گردد و دوباره حکمرانی کند .این
رویداد باعث شد که منسی بداند که خداوند ،خداست.
14سپس او دیوار خارجی شهر داوود را از د ّرهای که در غرب
جیحون ،تا دروازٔه ماهی و ناحیهای از ش���هر را که ت ّپٔه عوفل
نامیده میشد ،بازسازی کرد و به ارتفاع �آنها افزود .او همچنین
فرماندهان ارتشی در شهرهای مستحکم یهودا گماشت15 .او
خدایان بیگانه را همراه با مجس���مهای که خ���ودش در معبد
بزرگ گذاش���ته بود بیرون �آورد و قربانگاه بتپرستان در روی
ت ّپٔه نزدیک معبد بزرگ و در مکانهای دیگر اورشلیم ،همه را
از شهر بیرون برد و دور ریخت16 .او همچنین قربانگاه خداوند
را بازسازی کرد و بر روی �آن قربانیهای سلامتی و شکرگزاری
قربانی ک���رد .او به همٔه مردم یه���ودا فرمان داد ت���ا خداوند،
خدای اسرائیل را پرس���تش کنند17 .با وجودی که مردم هنوز
در پرستش���گاههای بالای ت ّپهها قربانی میکردند ،ولی قربانی
�آنها فقط برای خداوند بود.
پایان سلطنت منسی

(دوم پادشاهان )18-17:21

18کارهای دیگر منس���ی همراه با دع���ای او به خدای خود
و پیام انبیایی که به نام خداوند ،خدای اس���رائیل با او سخن
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گفتند ،همه در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل نوشته شدهاند.
19دعای پادشاه و پاسخ خدا به او ،فهرست گناهان او قبل از
اینکه توبه کند ،کارهای پلید او ،پرستشگاههایی که در بالای
ت ّپهها ساخت و الهههای اشره و دیگر ُبتهایی که پرستش کرد،
همه در کتاب تاریخ انبیا نوشته ش���دهاند20 .منسی هم مانند
نیاکان خود در گذشت و او را در کاخ خود به خاک سپردند
و پسرش� ،آمون جانشین او شد.
آمون ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان )26-19:21

�21آمون در سن بیست و دو سالگی به سلطنت رسید و مدّت
دو سال در اورشلیم پادشاهی کرد22 .او هم مانند پدرش منسی،
کارهایی را که در نظ���ر خداوند پلید بود ،انجام داد .او برای
تمام ُبتهایی که پدرش منسی ساخته بود ،قربانی کرد و �آنها را
پرستش نمود23 .او مانند پدرش منسی در برابر خداوند فروتن
نشد ،بلکه �آمون بیشتر و بیشتر به گناهان خود افزود.
24خدمتکارانش علیه او توطئه چیدند و او را در کاخ سلطنتی
کشتند25 .مردم یهودا قاتلان �آمون را کشتند و پسرش ،یوشیا
را به جای او پادشاه ساختند.

34

یوشیا ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان 122:)2-

یوش���یا هشت ساله بود که پادشاه شد و مدّت
سی و یک سال در اورشلیم پادشاهی کرد2 .او
�آنچه را که از نظر خداوند درست بود ،انجام داد و در راه ج ّد
خود ،داوود گام برداشت و فرمانهای خداوند را بجا �آورد.
3در سال هشتم سلطنت خود ،درحالیکه هنوز جوان بود،
به پرس���تش خدای ج ّد خود ،داوود پرداخت ،چهار سال بعد
پرستشگاههای بالای ت ّپهها و الهههای اشره و همٔه ُبتهای دیگر
را درهم شکست4 .در حضور او ،قربانگاه بت بعل را سرنگون
کردن���د .او قربانگاه ُبخ���وری را که بالای �آنها قرار داش���ت،
درهم شکست .او الهههای اش���ره را شکست و ُبتهای فلزی
و کندهکاری ش���ده را به خاک تبدیل کرد و خاک �آنها را بر
گور کسانیکه برای �آنها قربانی میکردند پاشید5 .او همچنین
اس���تخوان کاهنان ُبتها را در روی قربانگاههای ایشان سوزاند
و یهودا و اورشلیم را پاكسازی کرد6 .7-در شهرهای منسی،
افرایم و شمعون ،تا نفتالی و خرابههای اطراف �آنها او قربانگاهها
را درهم شکست و الهٔه اشره و دیگر ُبتها را با خاک یکسان
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کرد و در سراسر سرزمین اسرائیل قربانگاههای ُبخور را ویران
کرد� .آنگاه به اورشلیم بازگشت.
یافتن تورات

(دوم پادشاهان 322:)20-

8یوش���یا در سال هجدهم س���لطنت خود ،پس از پاکسازی
معبد بزرگ و سرزمین ،شافان پسر اصلیا ،معسیا ،فرماندار شهر
اورشلیم و یو�آخ پسر یو�آحاز خبرنگار را فرستاد تا معبد ِ
بزرگ
خدای خود را بازسازی کنند9 .ایشان نزد حلقیای کاهن اعظم
ِ
لاویان دروازهبان از مردم منسی ،افرایم و
�آمدند و پولی را که
سایر مردم اسرائیل و از تمام یهودا ،بنیامین و ساکنان اورشلیم
جمع کرده و به معبد بزرگ �آورده بودند ،به او دادند10 .ایشان
پول را به ناظران بازسازی و کارگرانی که معبد بزرگ را تعمیر
میکردند ،سپردند 11تا با �آن دستمزد ن ّجاران ،معماران و بهای
سنگهای تراشیده ش���ده و الوار برای ساختن ساختمانهایی که
بهخاطر بیتو ّجهی پادشاهان یهود رو به ویرانی بود را بپردازند.
12مردان کارگر وفادارانه کار میکردند .ایشان زیر نظر چهار نفر
از لاویان به نامهای َی َحت و عوبدیا از لاویان خانوادٔه مراری،
زکریا و مش���لام از خان���وادٔه قهات ،همراه ب���ا لاویانی که در
نواختن �آلات موسیقی مهارت داشتند ،انجام وظیفه میکردند.
13ایش���ان کا ِر باربران و دیگر کارگران را سرپرستی میکردند
و گروهی از لاویان هم در خدمت نویس���ندگی و دروازهبانی،
انجام وظیفه میکردند.
حلقیا کتاب تورات را مییابد

14هنگامیکه پولی را که به معبد بزرگ �آورده بودند ،بیرون
می�آوردند ،حلقیای کاهن ،کتاب قوانین خداوند را که توسط
موس���ی داده ش���ده بود ،پیدا کرد 15و به شافان ،منشی دربار
گفت« :من کتاب قوانی���ن را در معبد بزرگ پیدا کردهام ».و
کتاب را به او داد16 .شافان کتاب را نزد پادشاه �آورد و گزارش
داد�« :آنچه را که به عهدٔه م�أمورانت گذاش���تی ،دارند انجام
میدهند17 .ایشان پولی را که در معبد بزرگ بود ،به کارفرمایان
و کارگران دادهاند18 ».شافان همچنین به پادشاه اطّلاع داد:
«حلقیای کاهن کتابی به من داده اس���ت� ».آنگاه شافان از �آن
کتاب برای پادشاه خواند.
19هنگامیکه پادشاه کلمات تورات را شنید ،جامٔه خود را
درید 20و به حلقیا ،اخیقام پسر شافان ،عبدون پسر میکا ،شافان
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منشی دربار و عسایا ،خادم پادشاه چنین امر کرد«21 :بروید و
از طرف من و سایر مردمی که هنوز در اسرائیل و یهودا هستند
از خداوند دربارٔه �آموزشهای این کتابی که پیدا شده ،هدایت
بخواهید ،چون خشم خداوند که بر ما فرود �آمده ،بزرگ است،
زیرا نیاکان ما کلام خداوند را بجا نیاوردند و مطابق نوشتههای
این کتاب عمل نکردند».
22پس حلقیا و کسان دیگر نزد ُحلده نبی ،که زن شلوم بود
رفتند( .شلوم پسر توقهت و نؤه حسره ،مسئول لباسهای معبد
بزرگ بود ).او در قسمت جدید اورشلیم میزیست .ایشان در
این مورد با او سخن گفتند23 .او اعلام کرد« :خداوند ،خدای
اس���رائیل چنین میفرماید :بروید و به کسیکه شما را فرستاده
است بگویید24 ،براستی که بر این سرزمین و ساکنان �آن بلایا
و تمام نفرینهایی را که در این کتاب نوشته شده و در حضور
پادشاه یهودا خوانده شده ،خواهم �آورد25 .زیرا ایشان مرا ترک
کردهاند و برای خدایان دیگر قربانی میکنند ،خشم مرا با کردار
دستهای خود برانگیختهاند .خشم من بر این سرزمین خواهد
ریخت و سیراب نخواهد شد26 .ا ّما در مورد پادشاه به او بگویید
خداوند ،خدای اسرائیل چنین میفرماید :تو به �آنچه در کتاب
نوشته شده است ،گوش فرا دادی27 ،و توبه کردی ،و خود
را در برابر من فروتن کردی ،جامٔه خود را دریدی و هنگامیکه
تهدیدهای مرا در مورد اورشلیم و ساکنان �آن شنیدی ،گریستی،
من نیایش تو را شنیدهام 28و مجازات اورشلیم بعد از مرگ تو
رخ خواهد داد .تو در �آسودگی خواهی مرد».
پس ایشان جواب نب ّیه را به پادشاه رساندند.
تجدید پیمان

(دوم پادشاهان 123:)20-

�29آنگاه پادش���اه برای رهبران یهودا و اورشلیم پیام فرستاد تا
گرد هم �آیند30 .پادشاه با همٔه مردم یهودا و ساکنان اورشلیم،
کاهنان ،لاویان ،کوچک و بزرگ به معبد بزرگ رفت .او تمام
کتاب پیمان را که در معبد بزرگ یافته بود ،برای مردم خواند.
31پادشاه در مکان خود ایستاد و در برابر خداوند پیمان بست
تا از خداوند پیروی کند ،فرمانهای او را بجا �آورد و قوانین و
احکام او و پیمانی را که در کتاب نوشته شده بود ،با تمامی دل
و جان بجا �آورد32 .او مردم بنیامین و هرکسی را که در اورشلیم
بود ،مجبور کرد تا سوگند بخورند که پیمان را نگه دارند ،و
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مردم اورشلیم از ضوابطی که در پیمان ایشان با خدای نیاکان
خویش داشتند ،پیروی کردند33 .یوشیای پادشاه تمام ُبتهای
نفرتانگیز را که در س���رزمینهای مردم اسرائیل بود برداشت و
همٔه کسانی را که در اسرائیل بودند ،مجبور کرد تا خداوند،
خدای خود را پرستش کنند و تا زمانی که زنده بود ،مردم را
واداشت تا خداوند ،خدای نیاکانشان را خدمت کنند.

35

جشن عید فصح برگزار میشود

(دوم پادشاهان )23-21:23

یوشیا عید فصح را برای خداوند در اورشلیم جشن
گرفت .در روز چهاردهم ماه اول ب ّره فصح را
قربانی کردند2 .او کاهنان را بر وظایفی که در معبد بزرگ به
عهده داشتند ،گماشت و �آنها را تشویق کرد که �آنها را به خوبی
انجام دهند3 .او همچنین به لاویان که به مردم اسرائیل �آموزش
میدادند و خود را وقف خدمت خداوند کرده بودند گفت:
«صندوق مقدّس پیمان را در معبدی که سلیمان ،پسر داوود،
پادشاه اسرائیل ساخته است بگذارید .دیگر نیازی نیست که
ش���ما �آن را بر دوش خود حمل کنید .اکنون خداوند ،خدای
خود و مردم او اس���رائیل را خدمت کنید4 .حال طبق ترتیباتی
که داوود پادشاه و پسرش سلیمان نوشتهاند و مطابق با خاندان
خویش مسئول ّیتهای خود را انجام دهید و در مکان مع ّین در
معبد بایستید5 .طوری خود را منظّم کنید که بعضی از شما به
هر خانوادٔه اسرائیلی کمک کنند6 .ب ّرههای فصح را بکشید.
خود را پاک کنید و مطابق دستورهایی که خداوند به موسی
داده بود ،قربانیهای را برای هموطنان خود �آماده نمایید».
�7آنگاه یوش���یا از رمه و گلّه خود ،سی هزار ،ب ّره و ُبزغاله و
همچنین سه هزار گاو نر برای عید فصح به مردم داد8 .م�أموران
دربار او هم با کمال میل به مردم ،کاهنان و لاویان هدایا دادند.
حلقیا ،زکریا ،یحیئیل م�أموران عالیرتبٔه معبد بزرگ بودند و برای
عید فصح به کاهنان دو هزار و ششصد ب ّره و ُبزغاله و سیصد
گاو نر دادند9 .رهبران لاویان ،یعنی کننیا و برادرانش شمعیا،
نتنئیل ،حشبیا ،یعیئیل و یوزاباد پنج هزار ب ّره و ُبزغاله و پانصد
گاو برای قربانی فصح به لاویان دادند.
10هنگامیکه �آماده انجام مراسم شدند ،کاهنان در جای خود
و لاویان در گ���روه خود ،مطابق فرمان پادش���اه ،قرار گرفتند.
11ایش���ان ب ّره فصح را کشتند و کاهنان خون �آن را بر قربانگاه
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پاشیدند و لاویان قربانیها را پوست میکندند�12 .آنگاه ایشان
قربانیهای سوختنی از میان مردم برحسب گروههای خانوادگی
تقسیم کردند تا مردم مطابق �آنچه در کتاب موسی نوشته بود،
قربانی کنند .با گاوها نیز همینطور کردند13 .لاویان قربانیهای
فصح را مطابق قوانین ،در روی �آتش کباب کردند و قربانیهای
مقدّس را در قابلمهها ،کتریها و تابهها جوشاندند و با سرعت،
گوشت �آنها را میان مردم تقسیم کردند14 .پس از �آن ،لاویان
برای خود و کاهنانی که از بازماندگان هارون بودند تا شامگاه
مشغول سوزاندن قربانیها به صورت کامل و چربی قربانیهای
دیگر بودند15 .س���رایندگان که از نسل �آساف بودند ،مطابق
رائی پادشاه ،در جاهای
فرمان داوود� ،آساف ،هیمان و یدوتونِ ،
خود قرار گرفتند .دروازهبانها هم در جای خود بودند و لازم
نبود از خدمت خود دست بکشند زیرا نزدیکان لاوی ایشان
برای �آنها غذا ته ّیه کردند16 .پس در �آن روز برای خداوند طبق
دستور یوشیای پادشاه تمام مراسم عید فصح و قربانی سوختنی
در روی قربانگاه خداوند انجام گرفت17 .همٔه کس���انیکه از
قوم اسرائیل حضور داشتند مدّت هفت روز عید فصح و عید
نان فطیر را جش���ن گرفتند18 .از زمان س���موئیل نبی هیچگاه
جشن عید فصح چنین برگزار نشده بود و هیچیک از پادشاهان
گذشته مانند یوشیا و کاهنان و لاویان و مردم یهودا ،اسرائیل
و اورشلیم چنین جشنی برگزار نکرده بودند19 .این عید فصح
در سال هجدهم سلطنت یوشیا جشن گرفته شد.
پایان پادشاهی یوشیا

(دوم پادشاهان )30-28:23

20پس از اینکه یوشیا معبد بزرگ را سر و سامان داد ،نکو فرعون،
برای جنگ به کرکمیش در فرات رفت و یوشیا به مقابله با او رفت.
21ا ّما نکو نمایندگانی با این پیام نزد او فرستاد« :ای پادشاه یهودا این
مسئلهای بین من و تو نیست .جنگی که در �آن نبرد میکنم به تو مربوط
نمیشود ،من به جنگ تو نیامدهام ،بلکه به جنگ دشمنم �آمدهام ،خدا
به من فرمود بشتاب و او با من است .با خدا مخالفت نکن وگرنه
او تو را نابود خواهد کرد22 ».ا ّما یوشیا مصمم بود که بجنگد .او به
گفتٔه نکوی پادشاه که طبق فرمان خدا گفته بود ،گوش فرا نداد و
برعکس ،با تغییر لباس برای جنگ به دشت مجدو رفت.
23در این نبرد ،یوشیای پادشاه مورد اصابت پیکان تیراندازان
مصری قرار گرفت .او به خادمان خود دس���تور داد« :مرا از
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اینجا ببرید ،زیرا من بشدّت زخمی شدهام24 ».پس او را از
ا ّرابهاش در ارابٔه دیگری گذاشتند و به اورشلیم بردند .یوشیا
در �آنجا در گذش���ت و او را در �آرام���گاه نیاکانش به خاک
سپردند .تمام مردم یهودا و اورش���لیم برای یوشیا سوگواری
کردن���د.
25ارمیا نیز سوگنامهای برای یوشیا نوشت و تمام سرایندگان
مرد و زن ،در سوگواریها تا به امروز از یوشیا میسرایند .ایشان
این رویداد را به صورت رسمی در �آوردند و این سوگنامهها در
کتاب سوگنامه نوشته شده است.
26ش���رح بق ّیٔه کارهای یوشیا ،و رفتار وفادارانه او طبق �آنچه
در کتاب شریعت خداوند نوشته شده 27و وقایع زندگی او ،از
ابتدا تا پایان ،در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل و یهودا نوشته
شده است.

36

پادشاهی یهوآخاز

(دوم پادشاهان )35-30:23

م���ردم یه���ودا یهو�آخاز ،پس���ر یوش���یا ،را به
جانش���ینی پدرش در اورش���لیم به پادش���اهی
مسح نمودند2 .یهو �آخاز بیست و سه ساله بود که پادشاه
ش���د و مدّت س���ه ماه در اورشلیم س���لطنت کرد3 .سپس
فرع���ون او را در اورش���لیم بر کنار ک���رد و خراجی معادل
س���ه هزار و چهارصد کیلو نقره و س���ی و چهار کیلو طلا
ب���ر یهودا تحمی���ل ک���رد4 .فرعون الیاقیم ،ب���رادر یهو�آخاز
را ب���ه پادش���اهی یهودا گماش���ت و نام او را ب���ه یهویاقیم
تبدی���ل نمود .س���پس نکو ،یهو �آخاز را به اس���یری با خود
ب���همص���رب���رد.
پادشاهی و اسارت یهویاقیم

(دوم پادشاهان )7:24-36:23

5یهویاقیم بیست و پنج ساله بود که پادشاه شد و مدّت یازده
سال در اورشلیم حکومت کرد .او �آنچه را در نظر خداوند پلید
بود ،انجام داد6 .نبوکدنصر ،پادشاه بابل ،به یهودا حمله کرد
و �آن را اشغال نمود و یهویاقیم را دستگیر کرد و او را به زنجیر
کشید و به بابل برد7 .نبوکدنصر مقداری از ظروف معبد بزرگ
را به بابل برد و در کاخ خود قرار داد8 .ش���رح �آنچه یهویاقیم
انجام داد و کارهای زشت او در کتاب تاریخ پادشاهان اسرائیل
و یهودا نوشته شدهاند .سپس پسرش ،یهویاکین به جای او به
پادشاهی رسید.
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یهویاکین ،پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان )17-8:24

9یهویاکین در سن هجده سالگی پادشاه شد و مدّت سه ماه
و ده روز در اورشلیم حکومت کرد .او نیز علیه خداوند گناه
ورزید10 .بعد در بهار همان س���ال ،نبوکدنصر او را با ظروف
گرانبهای معبد بزرگ به بابل برد و عمویش ،صدقیا را به جای
او به پادشاهی یهودا گماشت.
صدقیا پادشاه یهودا

(دوم پادشاهان 20-18:24؛ ارمیا )3-1:52

11صدقیا بیست و یک ساله بود که پادشاه شد و مدّت یازده
سال در اورشلیم حکومت کرد12 .او علیه خداوند گناه ورزید
و با فروتنی به سخنان ارمیای نبی که کلام خداوند را میگفت
گوش نداد.
سقوط اورشلیم

(دوم پادشاهان 21-1:25؛ ارمیا )11-3:52

13صدقیا علیه نبوکدنصر پادشاه شورش کرد ،با وجودی که
به پادشاه به نام خدا س���وگند یاد کرده بود ،وفادار بماند .او
سرسخت و سخت دل بود و به سوی خداوند ،خدای اسرائیل
بازنگشت14 .همچنین رهبران یهودا ،کاهنان و مردم از الگوهای
گناه �آلود بتپرستانٔه ملّتهای اطراف خود پیروی کردند و معبدی
که خداوند تقدیس نموده بود ،ناپاک ساختند.
15خداوند ،خدای نیاکان ایشان به فرستادن انبیا ادامه داد تا
به قوم هشدار دهد ،چون بر ایشان و معبد بزرگ خود شفقت
داشته 16ولی �آنها انبیای خدا را مسخره کردند و کلام خدا را
ناچیزشمردند و به انبیا اهانت میکردند تا �آنکه �آتش غضب
خداوند به قدری بر �آنها برافروخته ش���د که دیگر راه علاجی
باقی نماند.
شکست و تبعید مردم یهودا

17پس خداوند پادش���اه بابل را برانگیخت تا به ایشان حمله
کند .پادشاه بابل مردان جوان را حتّی در معبد بزرگ کشت،
او به هیچکس پیر و جوان ،مرد و زن ،سالم و بیمار رحم نکرد.
خدا همه را به دست او تسلیم کرد18 .پادشاه بابل معبد بزرگ
و خزانٔه �آن و ثروت پادشاه و درباریان را تاراج کرد و همه را به
بابل برد�19 .آنها معبد بزرگ را سوزاندند و دیوارهای اورشلیم
را وی���ران کردند و تمام کاخها را به �آتش کش���یدند و ظروف
گرانبهای �آنها را از بین بردند20 .و �آنهایی را که از َدم شمشیر
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گریخته بودند ،به بابل تبعید کرد ،و تا استقرار پادشاهی پارس،
ایشان بندٔه او و پسرانش بودند21 .به این ترتیب کلام خداوند
عملی شد که به وسیلٔه ارمیای نبی فرموده بود« :این سرزمین
برای هفتاد سال خالی از سکنه خواهد بود تا سالهایی که در �آنها
مردم اسرائیل قانون سبت را شکسته بودند ،جبران شود».
فرمان بازگشت یهودیان توسط کوروش

(عزرا )4-1:1

22در سال اول سلطنت کوروش ،شاهنشاه پارس ،خداوند �آنچه
را توسط ارمیای نبی فرموده بود ،به انجام رساند .او کوروش را
برانگیخت تا فرمانی صادر کند و نوشتٔه �آن را به سرتاسر نواحی
شاهنشاهی بفرستد تا با صدای بلند خوانده شود.
23این فرمان کوروش امپراتور پارس است« :خداوند ،خدای
�آسمان مرا فرمانروای همٔه جهان کرد و به من مسئول ّیت ساختن
معبدی برای او در اورش���لیم در یهودا داده است .اکنون همٔه
کس���انیکه قوم خدا هس���تند ،به �آنجا بروند ،خداوند خدای
شما ،همراهتان باشد!»
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب عزرا
معرفی کتاب
ّ

کتاب عزرا شرح بازگشت عدّهای از یهودیان از بابل و شروع
دوبارٔه مراسم پرستش در اورشلیم میباشد .این وقایع طی مراحل
زیر انجام پذیرفتند:
بازگش���ت اولین گروه یهودیان تبعیدیان از بابل ،به دستورکوروش کبیر شاهنشاه پارس.
بازسازی و تقدیس معبد بزرگ اورش���لیم و شروع پرستشخدا در �آنجا.
س���الها بعد ع ّدهای دیگر از یهودیان به رهب���ری عزرا عالِمشریعت خدا به اورشلیم برمیگردند.
وی در سازمان دادن زندگی مذهبی و اجتماعی مردم جهت
حفظ میراث روحانی اسرائیل کمک میکند.
تقسیمبندی کتاب:

بازگشت اولین گروه تبعید شدگان 70:2-1:1
بازسازی و تقدیس معبد بزرگ 22:6-1:3
بازگشت عزرا و سایر تبعید شدگان 44:10-1:7

1

دستور بازگشت یهودیان توسط کوروش

در اولین سال پادشاهی کوروش شاهنشاه پارس ،خداوند
به وعدهای که توسط ارمیای نبی داده بود ،وفا کرد و
کوروش را برانگیخت تا فرمان کتبی زیر را صادر کند و �آن را
به تمام نواحی تحت فرمان خود بفرستد تا برای مردم با صدای
بلند خوانده شود:
«2این فرمان کوروش شاهنشاه پارس است .خداوند ،خدای
�آسمان ،تمام پادشاهان جهان را تحت فرمان من در�آورده
و مرا برگزیده تا معبد بزرگی در ش���هر اورشلیم در یهودیه
برپا کنم3 .خداوند با همٔه شما که قوم او هستید ،باشد.
شما اجازه دارید که به اورش���لیم بازگردید و معبد بزرگ
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خداوند ،خدای قوم اس���رائیل را که در اورش���لیم پرستش
میش���ود ،بازس���ازی کنید4 .اگر کس���انی از قوم او برای
بازگشت محتاج به کمک باشند ،همسایگان ایشان باید
با دادن طلا و نقره ،چارپایان و وسایل دیگر به �آنها کمک
کنند و علاوه ب���ر �آن ،هدایایی برای تقدیم به معبد بزرگ
در اورشلیم در اختیار ایشان بگذارند».
�5آن وقت س���ران خان���دان و طایفههای یه���ودا و بنیامین به
همراه کاهنان و لاویان و تمام کسانیکه خداوند دلهایشان را
برانگیخته بود ،حاضر ش���دند به اورشلیم بروند و معبد بزرگ
را در �آنجا بسازند6 .همسایگان �آنان نیز با دادن وسایل فراوان
از قبیل ظروف طلا و نقره ،چارپایان ،اشیاء قیمتی ،و هدایایی
هم برای معبد بزرگ به �آنها کمک کردند.
7کوروش شاهنشاه ،تمام جامها و پیالههایی را که نبوکدنصر
پادشاه ،از معبد بزرگ اورشلیم به پرستشگاه خدایان خود برده
بود به �آنها پس داد8 .او این ظروف را به وسیلٔه متردات ،رئیس
خزانهداری سلطنتی به شیشبصر ،فرماندار یهودیه ،تحویل داد.
10-9ظروف تحویل شده به این شرح بودند:
جام طلا برای تقدیم هدایا
جام نقره برای تقدیم هدایا
سایر جامها
جام طلای کوچک
جام نقرٔه کوچک
سایر ظروف

سی عدد،
یکهزار عدد،
بیست و نُه عدد،
سی عدد،
چهارصد و ده عدد،
یکهزار عدد.

11وقتی شیشبصر به همراه سایر تبعیدشدگان از بابل به اورشلیم
برگشت ،روی هم رفته پنج هزار و چهارصد جام طلا و نقره
و سایر وسایل را با خود برد.

2

فهرست نامهای کسانیکه از تبعید بازگشتند

(نحمیا )73-4:7

بسیاری از تبعیدشدگان ،بابل را ترک کردند و به شهرهای
خود در اورشلیم و یهودیه بازگشتند .خانوادههای ایشان از
زمانی که نبوکدنصر �آنها را اسیر کرده بود ،در بابل زندگی میکردند.
2رهبران �آنها عبارت بودند از :ز ُربابل ،یش���وع ،نحمیا ،سرایا،
رعیلایا ،مردخای ،بلشان ،مسفار ،بغوای ،رحوم ،و بعنه.
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فهرس���ت خاندانهای اس���رائیل که از تبعید برگشتند و جمع
نفرات هر خاندان به این شرح میباشد:
 20-3فرعوش -دو هزار و یکصد و هفتاد و دو نفر،
شفطیا -سیصد و هفتاد و دو نفر،
�آرح -هفتصد و هفتاد و پنج نفر،
فحت مو�آب (خاندان یشوع و یو�آب) -دو هزار و
هشتصد و دوازده نفر،
عیلام -یکهزار و دویست و پنجاه و چهار نفر،
زتو -نُهصد و چهل و پنج نفر،
زکای -هفتصد و شصت نفر،
بانی -ششصد و چهل و دو نفر،
بابای -ششصد و بیست و سه نفر،
ازجد -یکهزار و دویست و بیست و دو نفر،
ادونیقام -ششصد و شصت و شش نفر،
بغوا -دو هزار و پنجاه و شش نفر،
عادین -چهارصد و پنجاه و چهار نفر،
�آطیر (از خاندان حزقیا) -نود و هشت نفر،
بیصای -سیصد و بیست و سه نفر،
یوره -یکصد و دوازده نفر،
حاشوم -دویست و بیست و سه نفر،
جبار -نود و پنج نفر.
35-21افرادی که اجدادشان در شهرهای زیر زندگی میکردند
نیز بازگشتند:
بیتلحم -یکصد و بیست و سه نفر،
نطوفه -پنجاه و شش نفر،
عناتوت -یکصد و بیست و هشت نفر،
عزموت -چهل و دو نفر،
قریت عاریم ،کفیره و بئیروت -هفتصد و چهل و سه
نفر،
رامه و جبع -ششصد و بیست و یک نفر،
مکماس -یکصد و بیست و دو نفر،
بیتئیل و عای -دویست و بیست و سه نفر،
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نِبو -پنجاه و دو نفر،
مغبیش -یکصد و پنجاه و شش نفر،
عیلام (یکی دیگر) -یکهزار و دویست و پنجاه و چهار
نفر،
حاریم -سیصد و بیست نفر،
لود ،حادید و اونو -هفتصد و بیست و پنج نفر،
اریحا -سیصد و چهل و پنج نفر،
سنائت -سه هزار و ششصد و سی نفر.
39-36از کاهنان ،این خاندانها از تبعید بازگشتند:
یدعیا از نسل یشوع -نُهصد و هفتاد و سه نفر،
امیر -یکهزار و پنجاه و دو نفر،
فحشور -یکهزار و دویست و چهل و هفت نفر،
حاریم -یکهزار و هفده نفر.
42-40از طایفٔه لاوی ،خاندانهای زیر برگشتند:
یشوع و قدمیئیل از نسل هودویا -هفتاد و چهار نفر،
سرایندگان معبد بزرگ از نسل �آساف -یکصد و بیست و
هشت نفر،
نگهبانان معبد بزرگ از خاندان شلوم� ،آطیر ،طلمون،
عقوب ،حطیطا و شوبای -یکصد و سی و نُه نفر.
54-43از خادم���ان معب���د ب���زرگ ،خاندانهای زی���ر از تبعید
بازگشتند:
صیحا ،حسوفا ،طباعوت،
قیروس ،سیعها ،فادوم،
لبانه ،حجابه ،عقوب،
حاجاب ،شملای ،حانان،
جدیل ،حجر ،ر�آیا،
رصین ،نقودا ،جزام،
عزه ،فاسیح ،بیسای،
اسنه ،معونیم ،نفوسیم،
832

عزرا 2

بقبوق ،حقوفا ،حرحور،
بصلوت ،محیدا ،حرشا،
برقوس ،سیسرا ،تامح،
نصیح ،و حطیفا.
57-55از خادمان سلیمان ،خاندانهای زیر از تبعید بازگشتند:
سوطای ،هصوفرت ،فرودا،
یعله ،درقون ،جدیل،
شفیطا ،حطیل ،فوخرت ،حظباییم ،و �آمی.
58تعداد ک ّل کارگران معبد بزرگ و خادمان سلیمان که از
تبعید بازگشتند سیصد و نَود و دو نفر بود.
60-59ششصد و پنجاه و دو نفر به خاندانهای دلایا ،طوبیا،
و نقودا تعلّق داش���تند .اینها از �آبادیهای تل ملح ،تل خرش���ا،
کروب ،ادان ،و امیر �آمده بودند ،ا ّما �آنها نتوانستند ثابت کنند
که از نسل قوم اسرائیل هستند.
62-61خاندانهای زیر که از کاهنان بودند نتوانستند مدارک
لازم را برای اثبات نس���بت خود با کاهنان پیدا کنند :حبایا،
هقصوص ،و برزلائی (ک���ه با یکی از دختران خاندان برزلائی
جلعادی ازدواج کرده بود و نام خان���دان پدر زن خود را هم
گرفته بود ).چون �آنها نتوانس���تند ثابت کنند اجدادش���ان چه
کسانی هستند ،از کهانت محروم شدند63 .فرماندار یهودی
به �آنها اجازه ن���داد از غذاهای نذری ک���ه تقدیم معبد بزرگ
میشد بخورند ،مگر �آن که کاهنی در �آنجا حضور میداشت
و میتوانست از اوریم و تُمیم استفاده کند.
 67-64تعداد ک ّل افرادی که از تبعید بازگشتند -چهل و دو
هزار و سیصد و شصت نفر،
خادمان �آنها هم مرد و هم زن -هفت هزار و سیصد و
سی و هفت نفر.
سرایندگان همراه ایشان (هم زن و هم مرد) -دویست نفر
بودند.
اسب -هفتصد و سی و شش ر�أس،
قاطر -دویست و سی و پنج ر�أس،
شتر -چهارصد و سی و پنج نفر،
الاغ -شش هزار و هفتصد و بیست ر�أس.
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68وقتی تبعیدیان به معبد بزرگ خداوند در اورشلیم رسیدند،
برخی از سران خاندانها ،هدایای داوطلبانه به خزانه بخشیدند
تا معبد بزرگ اورشلیم در مکان سابقش دوباره ساخته شود.
69هرکس به اندازٔه توانایی خ���ود کمک کرد و جمع هدایای
�آنها بالغ بر پانصد کیلو طلا ،دو هزار و هشتصد کیلو نقره و
صد ردای کهانتشد.
70کاهنان ،لاویان ،و بعضی از مردم در داخل یا نزدیک شهر
اورشلیم ساکن شدند .س���رایندگان ،نگهبانان معبد بزرگ ،و
کارگران معبد بزرگ در نزدیکی ش���هرها ساکن شدند و بق ّیٔه
بنیاسرائیل در همان شهرهایی سکونت گزیدند که اجدادشان
قبلا ً زندگی میکردند.

3

شروع دوبارهٔ مراسم قربانی

تا ماه هفتم ،قوم اسرائیل همه در شهرهای خود ساکن
شده بودند� .آنگاه همه در شهر اورشلیم گرد �آمدند 2و
یشوع پسر یوصاداق و کاهنانی که با او کار میکردند و ز ُربابل
فرزند ش���التیئیل همراه اقوام خود قربان���گاه معبد بزرگ خدای
اس���رائیل را دوباره بنا کردند تا طبق دستورات نوشته شده در
شریعت موسی ،مرد خدا ،برای سوزاندن هدایای سوختنی مورد
استفاده قرار گیرد3 .اگرچه �آنانی که از تبعید برگشته بودند،
از ساکنان �آن سرزمین میترس���یدند ،با این حال �آنها قربانگاه
را در همان محل سابقش دوباره س���اختند و بار دیگر به طور
مرتب قربانیهای صبح و شب را بر �آن میگذرانیدند�4 .آنها عید
خیمهها را با رعایت مق ّررات مربوط به �آن جشن گرفتند ،و هر
روز قربانیهای مربوط به همان روز را تقدیم میکردند5 .علاوه
بر�آن� ،آنان قربانیهای منظّمی برای سوزاندن تقدیم میكردند و
قربانیهایی نیز برای جشن ماه نو و سایر گردهماییهایی كه در
�آن خدا مورد عبادت قرار میگرفت ،تقدیم میكردند .همانند
تمامی هدای���ای دیگر كه به طور داوطلبان���ه به خداوند تقدیم
میش���د6 .هر چند هنوز مردم بازسازی معبد بزرگ را شروع
نکرده بودند ،با وجود این در اولین روز ماه هفتم انجام مراسم
قربانیهای سوختنی را شروع کردند.
شروع بازسازی معبد بزرگ خداوند

7مردم برای پرداخت دستمزد سنگتراشان و ن ّجاران پول دادند
و همچنین غذا و �آش���امیدنی و روغن زیتون جمع کردند تا به
شهرهای صور و صیدون فرستاده شود و در عوض �آن ،چوب
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درخت س���در �آزاد از لبنان خریداری ک���رده و از طریق دریا به
یافا بفرستند .تمام این اقدامات با موافقت کوروش ،شاهنشاه
پارس انجام پذیرفت8 .بنابراین در ماه دوم س���الی که �آنان به
معبد بزرگ اورشلیم برگشتند ،کار را شروع کردند .ز ُربابل،
یش���وع ،و بق ّیٔه هموطنان �آنها ،کاهنان و لاویان -در حقیقت
همٔه تبعیدش���دگانی که به اورشلیم بازگشته بودند -با هم کار
میکردند .همٔه لاویان بیست س���اله و بالاتر به سرپرستی کار
بازسازی گماشته شدند9 .یشوع لاوی و پسران او و اقوامش،
قدمیئیل و پس���رانش از خاندان هودويا مس���ئول ّیت نظارت در
بازس���ازی معبد بزرگ را به عهده گرفتند( .لاویان وابسته به
خاندان حیناداد نیز به �آنها کمک کردند).
10وقتی مردم مشغول بازسازی بنیاد معبد بزرگ شدند ،کاهنان
با رداهای خود درحالیکه شیپوری به دست داشتند ،و لاویان
وابسته به خاندان �آساف با سنجهای خود ،در جای مخصوص
ایستادند� .آنها مطابق تعالیم داوود پادشاه به حمد و ثنای خداوند
پرداختند�11 .آنها سرودهایی در حمد و ثنای خداوند میخواندند
و این بندگردان را تکرار میکردند:
«چه نیکوست خداوند ،خدایی که مح ّبتش برای قوم
اسرائیل ابدی است».
همه ،تا میتوانس���تند صدای خود را بلند میکردند و خدا را
س���تایش میکردند چون کار بازسازی بنیاد معبد بزرگ شروع
ش���ده بود12 .وقتی بنیاد معبد بزرگ گذارده شد ،بسیاری از
کاهنان و لاویان و سران خاندانها که معبد بزرگ قبلی را دیده
بودند ،شروع به گریه و شیون کردند .ا ّما بق ّیٔه حاضرین فریاد
شوق و شادی س���ر دادند13 .هیچکس نمیتوانست فریادهای
شادی را از صدای گریه تشخیص دهد ،زیرا بهحدی صدای
جیغ و فریاد بلند بود که حتّی از فاصله بس���یار دور نیز شنیده
میشد.

4

مخالفت با بازسازی معبد بزرگ

دشمنان مردم یهودا و بنیامین شنیدند کسانیکه از تبعید
بازگشتهاند به بازسازی معبد بزرگ خداوند ،خدای
قوم اسرائیل مشغول شدهاند2 .پس ایش���ان به دیدن ز ُربابل و
سایر س���ران خاندانها رفته به �آنها گفتند« :اجازه دهید ما هم
در ساختن معبد بزرگ به شما کمک کنیم .ما همان خدایی
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را میپرستیم که شما پرس���تش میکنید و از زمانی که امپراتور
�آشور ،اسرحدون ،ما را به اینجا �آورد ،ما هم قربانیهای خود
را تقدیم خدای شما کردهایم».
3ز ُربابل ،یشوع و سایر سران خاندانها به ایشان گفتند« :شما
هیچ س���همی در س���اختن خانٔه خدای ما ندارید .ما خودمان
�آن را همانطور که کوروش ،شاهنش���اه پارس دستور فرموده،
خواهیم ساخت».
�4آنگاه مردمانی که در �آن س���رزمین زندگی میکردند سعی
کردند با م�أیوس ساختن و ترساندن یهودیان مانع ساختن معبد
بزرگ شوند�5 .آنها حتّی به م�أموران دولتی پارس رشوه میدادند
تا برضد یهودیان کار کنند� .آنها در طول سلطنت کوروش تا
زمان داریوش به این کار ادامه دادند.
مخالفت با بازسازی اورشلیم

6در ابتدای سلطنت خشایارشاه ،دشمنان مردمی که در یهودیه
و اورشلیم زندگی میکردند شکایاتی برضد �آنها نوشتند.
7بار دیگر در زمان سلطنت اردشیر شاهنشاه پارس ،بشلام،
متردات و طبئیل و همدستان �آنها نامهای به خط �آرامی به شاهنشاه
نوشتند که به هنگام خواندن میبایست ترجمه میشد.
8همچنین رحوم فرماندار ،و شمشایی منشی ایالت نامٔه زیر
را دربارٔه اورشلیم به اردشیر شاهنشاه پارس نوشتند:
«9از ط���رف رحوم فرماندار ،و شمش���ائی منش���ی ایالتی و
دستیاران �آنها ،قضات و س���ایر م�أمورانی که از اهالی ارک،
بابل ،شوشن و عیلام هستند10 ،به اتّفاق دیگر مردمانی که
ِ
بانیپال کبیر و ارجمند از وطن خودشان کوچ
توسط �آش���ور
داده شدهاند و در شهر س���امره و سایر نقاط در استان غربی
رود فرات ،سکونت یافتهاند».
11این است متن نامه:
«به اردشیر شاهنشاه پارس ،از طرف خادمانش ،مردم ساکن
غرب رود فرات.
12ما میخواهیم اعلیحضرت بدانند یهودیانی که از س���ایر
سرزمینهای تابعه به اینجا �آمدهاند در اورشلیم ساکن شدهاند
و به بازسازی این شهر شریر و �آش���وبگر پرداختهاند� .آنها به
بازس���ازی دیوارهای �آن مشغول شدهاند و بزودی �آن را تمام
میکنند13 .اعلیحضرتا ،اگر این شهر دوباره ساخته شود و
دیوارهایش تکمیل شود ،مردمش از پرداخت مالیات و باج و
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خراج خودداری خواهند کرد و در�آمد خزانٔه سلطنتی کاهش
خواهد یافت14 .حال چ���ون ما خود را مدیون اعلیحضرت
میدانیم ،نمیخواهیم از شکوه وعظمت شما کاسته شود.
بنابراین پیشنهاد میکنیم 15دستور فرمایید اسنادی که به وسیلٔه
اجداد شما نگاه داری شده بررسی شود .اگر چنین تحقیقی
به عمل �آید ،پی خواهید برد که این شهر همواره سرکش بوده
است و از زمانهای قدیم همیشه برای پادشاهان و فرمانروایان
اس���تانها زحمت ایجاد کرده اس���ت .حکومت بر این مردم
همیشه کار دشوای بوده و به همین دلیل این شهر ویران شده
است16 .از این رو ما معتقدیم ،اگر این شهر دوباره ساخته
شود و دیوارهایش تکمیل گردد ،اعلیحضرت دیگر قادر به
ادارٔه استان غربی رود فرات نخواهند بود».
17شاهنشاه این پاسخ را فرستاد:
«ب���ه رحوم فرماندار ،و شیمش���ایی منش���ی ایالت و س���ایر
دس���تیاران که در س���امره و س���ایر نواحی غرب رود فرات
زندگی میکنند .سلام.
18نامهای که فرستاده بودید برای من ترجمه و خوانده شد.
19من دستور تحقیق دادم و معلوم شد که واقعاً اورشلیم از
زمانهای قدیم علیه قدرت مرکزی ش���وریده و این شهر پر
از مردم سرکش و خرابکار است20 .پادشاهان قدرتمندی
در �آنجا حکومت کردهاند و بر تمام استان غربی رود فرات
فرمان ران���ده و مالیات باج و خراج گرفتهان���د21 .بنابراین
ش���ما خودتان دس���توری صادر کنید و تا دستور بعدی از
جانب من ،از بازسازی شهر جلوگیری کنید22 .این کار
را فوراً انجام دهید ،قبل از �آن که زیان بیش���تری به منافع
من وارد شود».
23به محض اینکه نامٔه اردشیر شاهنشاه برای رحوم ،شیمشایی
و همدستانشان خوانده ش���د �آنها با شتاب به اورشلیم رفتند و
بزور مانع بازسازی شهر شدند.
کار ساختن معبد بزرگ دوباره آغاز میشود

24تا دومین سال سلطنت داریوش شاهنشاه پارس ،کار بازسازی
معبد بزرگ متوقّف شده بود.
در �آن زم���ان دو نبی به نامهای َح ّجای و زکریا پس���ر
عدو ،به نام خدای اس���رائیل شروع به سخن گفتن با
یهودیان ساکن یهودا و اورش���لیم کردند2 .وقتی ز ُربابل فرزند
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شالتیئیل و یشوع فرزند یوصادق پیام �آنها را شنیدند ،شروع به
بازسازی معبد بزرگ اورشلیم نمودند و این دو نبی نیز به �آنها
کمک کردند.
3تتنای استاندار غرب رود فراتِ ،ش َتربوزنای و دستیارانشان
تقریباً بدون ت�أخیر به اورشلیم �آمده گفتند« :چه کسی به شما
اجازه داده است این معبد بزرگ را بسازید و �آن را تکمیل کنید؟»
�4آنها همچنین نامهای تمام مردان ی را که در ساختن معبد بزرگ
کمک کرده بودند ،خواستند5 .ا ّما خداوند مراقب رهبران قوم
یهود بود .فرمانداران تصمیم گرفتند قبل از دریافت پاس���خ از
داریوش شاهنشاه اقدامی به عمل نیاورند6 .این گزارشی است
که �آنها به شاهنشاه فرستادند«7 :بر داریوش شاهنشاه سلامتی
باد8 .اعلیحضرت بدانند که ما به استان یهودیه رفتیم و دریافتیم
که معبد بزرگ خدای بزرگ با تخته سنگهای بزرگ در حال
بازسازی اس���ت ،و تیرهای چوبی روی دیوارها گذاشته شده
است .این کار با دقّت زیاد انجام میشود و در حال پیشرفت
است�9 .آنگاه از رهبران قوم خواستیم به ما بگویند با اجازٔه چه
کسی بازسازی و تکمیل معبد بزرگ را شروع کردهاند10 .ما
اسامی �آنها را پرسیدیم تا بتوانیم شما را از نام کسانیکه این کار
را رهبری میکنند ،مطّلع س���ازیم�11 .آنها در پاسخ گفتند' :ما
خادمان خدای �آسمان و زمین هستیم و به بازسازی معبد بزرگ
او که س���الها قبل به وسیلٔه یکی از پادشاهان توانای ما ساخته
شده بود ،پرداختهایم12 .ا ّما چون اجداد ما خدای �آسمانها را
خشمگین ساختند ،او اجازه داد که ایشان به اسارت نبوکدنصر
پادشاه بابل ،پادش���اهی از سلسلٔه کلدانی در�آیند .معبد بزرگ
ویران و مردم به بابل تبعید ش���دند�13 .آنگاه کوروش در اولین
سال سلطنت به عنوان شاهنش���اه بابل ،فرمان بازسازی معبد
بزرگ را صادر فرمود14 .او ظروف طلا و نقرٔه معبد بزرگ را
که نبوکدنصر از معبد بزرگ اورش���لیم به پرستشگاه بابل برده
بود ،بازگردانید .کوروش تمام این ظروف را به ش���خصی به
نام شیشبصر ،که وی را به فرمانداری یهودیه تعیین کرده بود،
تحویل داد15 .شاهنشاه به او دستور داد �آنها را بردارد و به معبد
بزرگ در اورشلیم ببرد و معبد بزرگ را در همان مکان سابقش
دوباره بسازد16 .پس شیشبصر به اینجا �آمد و بنیاد �آن را نهاد؛
بنای معبد بزرگ از �آن زمان تا به حال ادامه یافته و هنوز تمام
نشده است17 '.اکنون ،اگر ارادٔه همایونی است ،دستور فرمایید
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سوابق امر در بایگانی سلطنتی بابل بررسی شود و معلوم شود
�آیا کوروش شاهنشاه دستور بازسازی معبد بزرگ را دادهاند یا
نه� ،آنگاه ما را از ارادٔه خود در این امر �آگاه فرمایید».

6

پیدا شدن فرمان کوروش

داریوش شاهنشاه دستور داد سوابق موجود در بایگانی
سلطنتی در بابل بررسی شود2 .ا ّما در شهر اکباتان در
استان ماد طوماری یافت شد که شامل متن زیر بود:
«3در اولین س���ال پادشاهی خود ،کوروش شاهنشاه فرمان
داد معبد بزرگ اورش���لیم دوباره در همان جای سابقش ،به
صورت مکانی برای انجام قربانیها بنا شود .ارتفاع معبد بزرگ
باید سی متر و عرض �آن نیز سی متر باشد4 .دیوارهای �آن از
سه جدار سنگ و یک جدار چوب -به عنوان روکش روی
سنگها -ساخته ش���ود .تمام مخارج ساختمان از خزانهداری
سلطنتی پرداخت شود5 .همچنین کلّیه ظروف طلا و نقرهای
که نبوکدنصر از معبد بزرگ اورشلیم به بابل �آورده بود ،باید به
جای خودشان در معبد بزرگ اورشلیم بازگردانیده شود».
دستور ادامۀ کار توسط داریوش

�6آنگاه داریوش شاهنشاه جواب زیر را فرستاد:
«به تتنای ،استاندار غربی رود فراتِ ،ش َتربوزنای و دستیاران
شما در غرب فرات.
«به معبد بزرگ نزدیک نشوید 7و در ساختن �آن دخالت نکنید.
اجازه بدهی���د فرماندار یهودی���ه و رهبران قوم یه���ود معبد بزرگ
خدای خود را در مکان سابقش بس���ازند8 .من به این وسیله به
شما دستور میدهم در بازسازی معبد بزرگ به �آنها کمک کنید.
کلّیه مخارج �آنها باید فوراً از خزانٔه س���لطنتی از محل مالیاتهای
دریافت شده از استان غربی رود فرات پرداخت شود تا وقفهای
در کار ساختمان پیش نیاید9 .هرچه کاهنان احتیاج دارند ،هر
روز بدون هیچ کوتاهی ،در اختیار �آنها قرار دهید :گوساله ،قوچ،
یا ب ّره برای گذراندن قربانی سوختنی به حضور خدای �آسمان و
یا گندم ،نمک ،شراب و روغن زیتون که از شما میخواهند به
ایشان بدهید10 .دلیل این کار این است که �آنها بتوانند قربانیهایی
بگذرانند که مقبول خدای �آسمان باش���د و برای من و فرزندان
من برکت بطلبند11 .علاوه ب���ر �آن ،فرمان میدهم هر که از این
منظور شهر همدان فعلی میباشد.
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دستور سرپیچی کند یک تیر چوبی از سقف خانهاش کنده ،نوک
�آن را تیز و به بدنش فرو کنند و خانهاش را نیز به زبالهدانی تبدیل
کنند12 .همان خدایی که اورشلیم را برای پرستش خود برگزید،
هر پادشاه یا هر ملّتی را که فرمان مرا نقض کند و بخواهد معبد
بزرگ را ویران کند ،محو و نابود خواهد ساخت .من ،داریوش،
این دستور را دادهام .دستور من باید کاملا ً اجرا شود».
تقدیس معبد بزرگ

�13آنگاه تتنای استاندارِ ،ش َتربوزنای و بق ّیٔه همکارانشان هرچه را
داریوش شاهنشاه دستور داده بود به طور دقیق انجام دادند14 .رهبران
قوم یهود با تشویقِ َح ّجای و زکریای نبی پیشرفت خوبی در کار
ساختن معبد بزرگ به دست �آوردند� .آنها طبق دستور خدای اسرائیل
و فرمان کوروش ،داریوش و اردشیر ،پادشاهان پارس ،ساختمان
معبد بزرگ را به اتمام رسانیدند�15 .آنها در روز سوم ماه ادار و در
ششمین سال سلطنت داریوش شاهنشاه کار ساختمان معبد بزرگ را
به اتمام رسانیدند�16 .آنگاه قوم اسرائیل -کاهنان ،لاویان و همٔه �آنانی
که از تبعید برگشته بودند -با شادمانی معبد بزرگ را تقدیس کردند.
17برای مراسم تقدیس معبد بزرگ� ،آنها صد گاو نر ،دویست قوچ
و چهارصد ب ّره قربانی کردند .علاوه بر �آن دوازده ُبز برای �آمرزش
گناه -یک ُبز برای هر طایفٔه اسرائیل -قربانی کردند�18 .آنها همچنین
کاهنان و لاویان را برای خدمات معبد بزرگ اورشلیم ،برحسب
�آنچه در کتاب موسی �آمده است تعیین نمودند.
عید فصح

19کسانیکه از تبعید برگشته بودند عید فصح را در روز چهاردهم
ماه اول سال بعد جشن گرفتند20 .همٔه کاهنان و لاویان خود را
تطهیر کرده و پاک بودند .لاویان از طرف همٔه مردمی که از تبعید
برگشته بودند و همچنین از طرف کاهنان و از طرف خود قربانیها
را برای مراسم عید فصح ذبح کردند21 .همٔه قوم اسرائیل که از
تبعید برگشته بودند و تمام �آنهایی که از چیزهای ناپاک غیریهودیان
ساکن �آن سرزمین دست برداشته به پرستش خداوند ،خدای اسرائیل
روی �آورده بودند از گوشت قربانیها خوردند�22 .آنها با خوشی
و شادی عید نان فطیر را به مدّت هفت روز جشن گرفتند� .آنها
خوشحال بودند که خداوند �آنها را مورد تو ّجه امپراتور �آشور قرار داده
امپراتور �آشور ظاهراً اشارهای است به شاهنشاه پارس .وی بر سرزمینی که قبلا ً توسط سوریه،
دشمن دیرینٔه اسرائیل تسخیر شده بود ،حکمرانی میکرد.
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بود و از این رو در بازسازی معبد بزرگ خدای اسرائیل از حمایت
او برخوردار بودند.

7

ورود عزرا به اورشلیم

چندین سال بعد ،در دوران شاهنشاهی اردشیر شاهنشاه
پارس ،ش���خصی بود به ن���ام عزرا .او به این ش���کل
شجرهنامٔه خود را به هارون که کاهن اعظم بود میرساند :عزرا
پسر سرایا ،پسر عزریا ،پسر حلقیا2 ،پسر شلوم ،پسر صادوق،
پسر اخیطوب3 ،پسر امریا ،پس���ر عزریا ،پسر مرایوت4 ،پسر
زرحیا ،پسر عزی ،پسر بقی5 ،پس���ر ابیشوع ،پسر فینحاس،
پسر العازار ،پسر هارون.
7-6عزرا شخصی بود فاضل و دارای دانش عمیق در شریعت،
که خداوند ،خدای اسرائیل به موسی داده بود .چون عزرا از
برکت خداوند خدای خود ،برخوردار بود ،شاهنش���اه هر�آنچه
را که او درخواس���ت میکرد به او میداد .در هفتمین س���ال
سلطنت اردش���یر ،عزرا به اتّفاق گروهی از یهودیان که شامل
کاهنان ،لاویان ،سرایندگان ،نگهبانان و خادمان معبد بزرگ
بود ،از بابل عازم اورشلیم شد�9-8 .آنها در اولین روز ماه اول،
بابل را ترک کردند و با یاری خدا در روز اول ماه پنجم وارد
اورشلیم شدند10 .عزرا تمام زندگی خود را در مطالعه شریعت
خداوند ،اجرای �آن و تعلیم تمام دستورهای �آن به مردم اسرائیل
صرف کرده بود.
مدرکی که اردشیر شاهنشاه به عزرا داد

11اردشیر شاهنش���اه مدرک زیر را به عزرا ،کاهنِ فاضل که
دانشی عمیق از قوانین و دستورهای الهی داشت ،داد:
«12از طرف اردش���یر شاهنشاه به عزرای کاهن ،فاضل در
شریعت خدای �آسمان.
«13من فرمان میدهم در سرتاس���ر امپرات���وری من به تمام
قوم اسرائیل ،کاهنان و لاویانی که مایل هستند ،اجازه داده
شود به همراه تو به اورشلیم برگردند14 .من ،به اتّفاق هفت
مش���اور خود ،به تو م�أموریت میدهیم به اورشلیم و یهودیه
بروی و وضع �آنها را بررسی کنی و ببینی �آیا شریعت خدایت
که به تو سپرده شده است اطاعت میشود یا نه15 .تو باید
هدایای طلا و نقرهای را که من و مشاورینم مایلیم به خدای
اسرائیل که معبد بزرگ او در اورشلیم است تقدیم کنیم ،با
خود ببری16 .تو همچنین باید تمام طلا و نقرهای را که در
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سراسر استان بابل جمع میکنی و هدایایی را که قوم اسرائیل
و کاهنان �آنها ب���رای معبد بزرگ خدای خود در اورش���لیم
میدهند ،با خود ببری.
ی نر ،قوچها،
«17تو باید با دقّت �آنها را صرف خرید گاوها 
ب ّرهها ،غلا ّت و شراب بکنی و �آنها را بر قربانگاه معبد بزرگ
اورشلیم تقدیم کنی18 .تو میتوانی �آنچه را که از طلا و نقره
باقی میماند مطابق ارادٔه خدای خود برای ته ّیه هرچه خودت
و مردمت میخواهید صرف کنی19 .تو باید تمام ظروفی را
که برای استفاده در خدمات معبد بزرگ به تو داده شده در
اورش���لیم به خدا تقدیم کنی20 .و هر چیز دیگری که برای
معبد بزرگ نیاز داری ،میتوانی از خزانٔه سلطنتی بگیری.
«21من به تمام خزانهداران اس���تان غربی رود فرات دستور
میدهم هرچه عزرای کاهن و فاضل در شریعت خدای �آسمان
میخواهد ،تهیه کنند22 .یعنی تا سه هزار و چهارصد کیلو
نقره ،ده هزار کیلوگرم گندم ،دو هزار لیتر شراب ،دو هزار
لیتر روغن زیتون ،و هران���دازه نمک که بخواهد23 .باید در
تهیٔه هرچه خدای �آسمان برای معبد بزرگ خود میخواهد،
دقیق باشید و مطمئن شوید که او هرگز از من و کسانیکه
بعد از من حکومت میکنند ،خش���مگین نشود24 .شما را
از گرفتن هر نوع مالیات از کاهنان ،لاویان ،س���رایندگان،
نگهبانان ،خادمان و هر که به معبد بزرگ وابس���ته است،
منع میکنم.
«25تو ای عزرا ،با حکمتی که خدا به تو داده است ،میباید
مدیران و داورانی را که طبق شریعت خدای تو زندگی میکنند
برای حکومت بر تمام مردم استان غربی رود فرات ،انتخاب
کنی .تو باید �آن شریعت را به هر که نمیداند بیاموزی26 .اگر
کسی شریعت خدای تو یا قوانین شاهنشاه را اطاعت نکند،
باید فوراً به مجازات برسد .مجازات چنین فردی ممکن است
مرگ ،تبعید ،مصادرٔه اموال یا زندان باشد».
عزرا خدا را ستایش میکند

27عزرا گفت« :سپاس بر نام خداوند ،خدای اجداد ما باد!
او شاهنشاه را تشویق کرد ،چنین حرمتی به معبد بزرگ خداوند
در اورش���لیم بگذارد28 .بهخاطر مح ّبت پایدار خدا ،من مورد
تو ّجه شاهنشاه و مشاورینش و تمام م�أموران عالی رتبٔه او قرار
گرفتهام .خداوند ،خدایم ،به من شهامت بخشیده است و من
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توانستهام بسیاری از س���ران خاندانهای قوم اسرائیل را تشویق
کنم ،همراه من بازگردند».

8

کسانیکه از تبعید برگشتند

این فهرست س���ران خاندانهای اسرائیلی است که در
بابل تبعید بودند و در زمان شاهنشاهی اردشیر همراه
عزرا به اورشلیم برگشتند:
 14-2جرشوم ،از خاندان فینحاس
دانیال ،از خاندان ایتامار
حطوش فرزند شکنیا ،از خاندان داوود
زکریا ،از خاندان فروش ،به همراه صدو پنجاه مرد دیگر
که اصل و نسب �آنها ثبت بود.
الیهوعینای فرزند زرحیا ،از خاندان فحت مو�آب ،همراه
دویست مرد؛
شکنیا فرزند یحزیئیل ،از خاندان زتو ،همراه سیصد مرد؛
عابد فرزند یوناتان ،از خاندان عادین ،همراه پنجاه مرد؛
اشعیا فرزند عتلیا ،از خاندان عیلام ،همراه هفتاد مرد؛
زبدیا فرزند میکائیل ،از خاندان شفطیا ،همراه هشتاد مرد؛
عوبدیا فرزند یحیئیل ،از خاندان یو�آب ،با دویست و
هجده مرد؛
شلومیت فرزند یوسفیا ،از خاندان بانی ،همراه صد و
شصت مرد؛
زکریا فرزند بابای ،از خاندان بابای ،همراه بیست و
هشت مرد؛
یوحانان فرزند هقاطان ،از خاندان عزجد ،همراه صد و
ده مرد؛
الیفلط ،یعیئیل و شمعیا ،از خاندان ادونیقام ،همراه
شصت مرد (این گروه بعدها برگشتند).
عوتای و زکور ،از خاندان بغوای ،همراه هفتاد مرد.
عزرا در صدد یافتن الویان

15من همٔه گروهها را در کنار نهری ،که به طرف شهر اهوا جاری
است ،جمع کردم و در �آنجا س���ه روز اردو زدیم .من دریافتم که
تعدادی کاهن در بین �آنها بود ولی از لاویان کسی در �آنجا نبود16 .نه
نفر از رهبران قوم را به نامهای الیعزر ،اریئیل ،شمعیا ،الناتان ،یاریب،
در این �آیه سه مرتبه نام الناتان �آمده است که هر کدام اشاره به شخص جداگانهای میکند.
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الناتان ،ناتان ،زکریا ،و مشلام و دو نفر از معلّمان به نامهای یویاریب
و الناتان را فراخواندم�17 .آنها را به نزد عدو ،رئیس جماعتی که در
کاسفیا سکونت دارند ،فرستادم تا از او و همکارانش که خادمان معبد
بزرگ بودند بخواهند ،افرادی را برای خدمت خداوند در معبد بزرگ
بفرستند18 .به لطف خدا �آنها یکی از لاویان به نام شربیا از خاندان
َمحلی را که شخص برجستهای بود به همراه هجده نفر از پسران و
برادرانش فرستادند�19 .آنها همچنین حشابیا و اشعیا از خاندان مراری
را به اتّفاق بیست نفر از بستگان ایشان فرستادند 20علاوه بر �آن،
دویست و بیست نفر از خدمٔه معبد بزرگ که اجدادشان به وسیلٔه
داوود پادشاه و نمایندگان او برای کمک به لاویان منصوب شده
بودند نیز همراه �آنان بودند .اسامی همٔه �آنها ثبت شده است.
دعوت عزرا از مردم برای دعا و روزه

21در �آنجا ،در کنار نهر اهوا ،از همه خواستم تا با هم روزه
بگیریم و با فروتنی از خدای خویش بخواهیم ،ما را در سفرمان
رهبری کند و ما و فرزندانمان و اموالمان را محافظت فرماید.
22من خجالت میکش���یدم از شاهنشاه تقاضا کنم یک گروه
از سواره نظام را بفرستد تا در سفر در مقابل هر دشمنی از ما
مراقبت کند ،چون من به او گفته بودم که خدای ما به هر که
به او توکّل کند برکت میدهد ،ا ّما هر که از او رو بگرداند،
مورد خشم و مجازات او قرار میگیرد23 .از این رو ،ما روزه
گرفتیم و نزد خدا دعا کردیم تا خدا خودش از ما مراقبت کند
و او هم دعاهای ما را مستجاب نمود.
هدایایی برای معبد بزرگ

24از بین کاهنان برجس���ته ،من ش���ربیا ،حش���ابیا ،و دهها
نفر دیگ���ر را انتخاب کردم�25 .آن���گاه طلا ،نقره و ظروفی
را که شاهنش���اه ،مش���اوران و م�أموران عالی رتبٔه او و مردم
اس���رائیل ب���رای اس���تفاده در معبد ب���زرگ داده بودند ،وزن
کرده و ب���ه کاهنان دادم�27-26 .آنچه ب���ه �آنها دادم به این
ش���رحاس���ت:
نقره -بیست و پنج تن،
صد قطعه ظروف نقرهای به وزن هفتاد کیلوگرم،
طلا -سه هزار و چهارصد کیلوگرم،
بیست عدد جام طلا به وزن هشت و نیم کیلوگرم،
دو جام برنز اعلا به ارزش جامهای طلا،
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28به �آنها گفتم« :شما در حضور خداوند ،خدای اجداد خود،
مقدّس هستید .همچنی ن کلّیه ظروف طلا و نقرهای که به عنوان
هدیٔه داوطلبانه به او تقدیم ش���ده ،مقدّس است29 .تا رسیدن
به معبد بزرگ از �آنها به دقّت مراقب���ت کنید� .آنجا ،در اتاق
کاهنان� ،آنها را وزن کنید و تحویل رؤسای کاهنان و لاویان و
رهبران قوم اسرائیل در اورشلیم بدهید30 ».پس کاهنان و لاویان
مسئول ّیت محافظت از طلا ،نقره و ظروف را ،تا رسانیدن �آنها
به معبد بزرگ اورشلیم ،به عهده گرفتند.
بازگشت به اورشلیم

31در روز دوازدهم ماه اول ،نهر اهوا را ترک کردیم و عازم
اورشلیم شدیم .خدای ما در سفر با ما بود و ما را از حملههای
دشمنان و راهزنان حفظ کرد32 .وقتی به اورشلیم رسیدیم سه
روز استراحت کردیم33 .در روز چهارم به معبد بزرگ رفتیم،
نق���ره ،طلا و ظ���روف را وزن کردیم و تحوی���ل کاهنی به نام
مریموت ،پس���ر اوریا دادیم .العازار فرزند فینحاس و دو نفر از
لاویان به نامهای یوزاباد فرزند یشوع و نوعدیا فرزند بنووی نیز
با او بودند34 .همهچیز شمرده و وزن شد و صورت کاملی از
�آنها در همان موقع ته ّیه شد.
�35آنگاه همٔه کس���انیکه از تبعید برگش���ته بودند ،هدایایی
�آوردند تا به عنوان قربانی ،در حضور خدای اسرائیل سوزانیده
ش���ود� .آنها دوازده گاو نر برای همٔه قوم اسرائیل ،نود و شش
قوچ و هفتاد و هف���ت ب ّره قربانی کردند� .آنها همچنین دوازده
ُبز هم به منظور تطهیر از گناهان خود قربانی کردند .تمام این
حیوانات به صورت قربانی سوختنی تقدیم حضور خدا شدند.
�36آنها همچنین مدرکی را که شاهنشاه به ایشان داده بود به
اس���تانداران و م�أموران دولت در ناحیه غرب���ی رود فرات ارائه
دادند ،و م�أموران هم ،از مردم و پرس���تش �آنها در معبد بزرگ
حمایت نمودند.

9

باخبر شدن عزرا از ازدواج با غیریهودیان

بعد از �آن ،رهبران قوم یهود �آمده به من گفتند که مردم،
کاهنان و لاویان ،خود را از اقوام همس���ایه یعنی مردم
عمون ،مو�آب و مصر و همچنان از کنعانیانِ ،حتّیان ،فرزیان ،و
یبوسیان و اموریان جدا نگاه نداشتهاند� .آنها کارهای ناشایست
این مردمان را انجام میدادن���د2 .مردان یهودی با زنان بیگانه
ازدواج میکردند و در نتیجه قوم مقدّس خدا �آلوده شده بودند.
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مقصر بودند3 .وقتی
رهبران و بزرگان قوم بیش از همه در این امر ّ
این را شنیدم ،از شدّت غم لباس خود را دریدم ،موهای سر و
صورتم راکندم و از شدّت غم و ناراحتی بر زمین نشستم4 .تا
وقت تقدیم قربانی شامگاه همانطور در �آنجا در حالت اندوه و
ماتم بودم .مردم به تدریج اطراف من جمع شدند ،مخصوصاً
کسانیکه از �آنچه خدای اس���رائیل در مورد بیوفایی تبعیدیان
بازگشته گفته بود ،ترسیده بودند.
5هنگام قربانی شامگاه درحالیکه هنوز لباس پاره شده بر تنم
بود ،از جایی که به حالت غم و اندوه نشسته بودم ،برخاستم.
به حالت دعا زانو زدم و دس���تهای خود را به سوی خداوند،
خدای خود بلند کردم6 ،و گفتم« :ای خدا� ،آنقدر شرمگین
هستم که نمیتوانم سر خود را در حضور تو بلند کنم .گناهان
ما انباشته ش���ده و از س���ر ما نیز گذشته اس���ت و به �آسمانها
میرسد7 .از روزگار اجدادمان تا به امروز ما ،قوم تو ،گناهان
فراوانی را مرتکب شدهایم .بهخاطر گناهانمان ،ما ،پادشاهان
و کاهنان ما به دست پادش���اهان بیگانه افتادهایم .ما کشتار،
غارت و اسیر شده و کاملا ً رس���وا شدهایم چنانکه تا به امروز
هستیم8 .ای خداوند خدای ما ،اکنون مدّت کوتاهی است که
به ما لطف کردهای و اجازه دادهای که عدّهای از ما از اسارت
خلاص شویم و در این مکان مقدّس در امن ّیت زندگی کنیم تا
چشمانمان روشن گردند و در بردگی نیروی تازه کسب کنیم.
9هر چند ما برده هستیم ،ولی تو ما را در حالت بردگی ترک
نمیکنی ،تو شاهنشاهان پارس را واداشتی تا بر ما لطف کنند
و به ما اجازه دهند به زندگی خود ادامه دهیم و معبد بزرگ
تو را که ویران شده بود ،دوباره بسازیم و در اینجا ،در یهودیه
و اورشلیم ،ایمن باشیم.
«10ا ّما بعد از اینهمه وقایع ،دیگر چه میتوانیم بگوییم؟ ما باز
هم از فرامین تو ای خدا11 ،که به وسیلٔه خادمان خود انبیا به ما
دادهای ،سرکشی کردهایم� .آنها به ما گفتند که این سرزمین که
ما تص ّرف خواهیم کرد ،به وسیلٔه کارهای ناشایست و زشت
مردمی که در سرتاسر �آن س���کونت دارند ناپاک شده است.
�12آنها به ما گفتند ،اگر میخواهیم از این سرزمین بهرهمند شویم
و �آن را تا ابد به فرزندان خود واگذار کنیم ،هرگز نباید با این
مردم ازدواج کنیم یا کاری کنیم که باعث موفق ّیت و سعادت
�آنها شود13 .حتّی بعد از �آنهمه مجازات و سختی که بهخاطر
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گناهان و خطاهای خود متح ّمل ش���دهایم ،ما میدانیم که تو
خدای ما ،ما را کمتر از �آن چه سزاوار بودیم تنبیه کردهای و
به ما اجازه دادی تا زنده بمانیم14 .پس چگونه ممکن است
بازهم فرامین تو را نادیده بگیریم و با این مردمان شریر ازدواج
کنیم؟ اگر چنین کنیم تو �آنچنان خشمگین خواهی شد که ما
را بکلّی از بین خواهی برد و دیگر اجازه نخواهی داد که زنده
بمانیم؟ 15ای خداوند ،خدای اسرائیل ،تو عادلی ،ا ّما باز هم
اجازه دادهای ع ّدهای از ما زنده بمانیم .ما به گناهان خود در
حضور تو اعتراف میکنیم؛ ما هیچ شایس���تگی برای �آمدن به
حضور تو نداریم».

10

برنامۀ پایان دادن به ازدواج با غیریهودیان

وقتی عزرا به حالت دعا در مقابل معبد بزرگ خم
شده بود و با گریه به این گناهان اعتراف میکرد،
گروه کثیری از قوم اسرائیل ،مردان و زنان و کودکان ،همه دور
او جمع شده بودند و به تلخی گریه میکردند2 .سپس شکنیا
فرزند یحئیل ،از خاندان عیلام ،به ع���زرا گفت« :ما بهخاطر
ازدواج با زنان بیگانه پیمان خود را با خدا شکستهایم .با وجود
این هنوز هم برای اسرائیل امیدی وجود دارد3 .اکنون باید در
برابر خدای خود جداً قول دهیم ک���ه این زنان و فرزندان �آنها
را از بین خ���ود بیرون کنیم� .آنچه را تو و �آنهایی که به احکام
الهی احترام میگذارند بگویند ،اطاعت خواهیم کرد و �آنچه را
شریعت خداوند از ما بخواهد بجا خواهیم �آورد4 .این مسئول ّیت
به عهدٔه توست .ما را در انجام �آن رهبری کن و ما پشت سر
تو خواهیم بود».
5پ���س عزرا از رهب���ران قوم و کاهنان و لاوی���ان و بق ّیٔه مردم
خواست سوگند یاد کنند که طبق پیشنهاد شکنیا عمل خواهند
کرد و �آنها س���وگند یاد کردند�6 .آنگاه از جلوی معبد بزرگ
به اقامتگاه یهوحانان فرزند الیاشیب رفت و بهخاطر بیایمانی
تبعیدشدگان ،تمام شب را بدون �آن که چیزی بخورد یا بنوشد،
غصه گذرانید.
در ماتم و ّ
7پس پیامی به سرتاسر اورشلیم و یهودیه فرستاده شد تا تمام
کسانیکه از تبعید برگشته بودند ،باید طبق دستور رهبران قوم
در شهر اورشلیم جمع شوند8 ،و اگر کسی در ظرف سه روز
حاضر نشود ،تمامی اموالش مصادره و خودش از جامعه طرد
خواهد شد9 .طی سه روز ،در روز بیستم ماه نهم ،تمام مردانی
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که در س���رزمین یهودا و بنیامین زندگی میکردند به اورشلیم
�آمدند و در صحن معبد بزرگ جمع ش���دند .باران ش���دیدی
میبارید .همٔه مردم بهخاطر هوا و نیز به دلیل اهم ّیت جلس���ه
بر خود میلرزیدند.
10عزرای کاهن برخاس���ت و خطاب به �آنها گفت« :ش���ما
وفادار نب���وده و بهخاطر ازدواج خود با زنان بیگانه باعث گناه
قوم اسرائیل شدهاید11 .پس اکنون نزد خداوند ،خدای اجداد
خویش به گناهان خود ،اعتراف کنید و کاری را انجام دهید
که او را خشنود میس���ازد .خود را از بیگانگانی که در زمین
ما زندگ���ی میکنند ،جدا کنید و از دس���ت زنهای خارجی،
خویش را رها سازید».
12مردم در پاس���خ ،ب���ا فریاد گفتند« :ب���ه هرچه تو بگویی
عمل خواهیم کرد�13 ».آنه���ا همچنین گفتند« :جمع ّیت زیاد
اس���ت ،باران ش���دیدی میبارد ،ما نمیتوانی���م در این مکان
روباز بایس���تیم .این چیزی نیست که بتوان در یک یا دو روز
انجام داد ،چون عدّٔه زیادی از ما گرفتار این گناه ش���دهایم.
14اجازه بده سران قوم ما در اورشلیم بمانند و به این موضوع
رسیدگی کنند� ،آنگاه هرکس زن بیگانه دارد ،در زمانی مع ّین
همراه رهبران و داوران ش���هر خود بیاید .به این وس���یله خدا
از خش���م خود در این مورد برخواهد گشت15 ».هیچکس با
این پیشنهاد مخالف نبود جز یوناتان فرزند عسائیل ،و بحزیا
فرزند تقوه که از حمایت مش���لام و لاویای به نام ش���بتائی
برخ���وردار بودن���د.
16همٔه کسانیکه از تبعید برگشته بودند این طرح را پذیرفتند،
پس عزرای کاهن از بین سران خاندانها افرادی را برگزید و نام
�آنها را ثبت کرد .در روز اول ماه دهم �آنها بررسی خود را شروع
کردند 17و در طی سه ماه تحقیق کاملی در مورد تمام مردانی
که با زنهای بیگانه ازدواج کرده بودند به عمل �آمد.
مردانی که زنان بیگانه داشتند

18اس���امی کس���انیکه زنهای بیگانه داش���تند به این ش���رح
است:
از کاهنان ،به ترتیب هر خاندان عبارت بودند از:
خاندان یش���وع فرزند یوصاداق و برادرانش معس���یا ،الیعزر،
یاریب و جدلیا�19 .آنها قول دادند زنان خود را طلاق دهند و
در ضمن قوچی برای �آمرزش گناهان خود قربانی کردند.
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20از خاندان امیر :حنانی و زبدیا.
21از خاندان حاریم :معسیا ،ایلیا ،شمعیا ،یحیئیل و عزیا.
22از خاندان فشحور :الیوعینای ،معسیا ،اسماعیل ،نتنائیل،
یوزاباد ،و العاسه.
23از لاویان:
یوزاباد ،ش���معی ،قلایا (كه قلیطا نیز نامیده میشود) ،فتحیا،
یهودا ،الیعزر.
24از سرایندگان:
الیاشیب.
از نگهبانان معبد بزرگ:
شلوم و طالم ،و اوری.
25و بق ّیه:
از خاندان فرعوش :رمیا ،یزیا ،ملکیا ،میامین ،العازار ،ملکیا،
و بنایاهو.
26از خاندان عیلام :متنیا ،زکریا ،یحیئیل ،عبدی ،یریموت،
و ایلیا.
27از خان���دان زت���و :الیوعینای ،الیاش���یب ،متنیا ،یریموت،
زاباد ،و عزیزا.
28از خاندان بابای :یهوحانان ،حننیا ،زبای ،و عتلای.
29از خاندان بانی :مشلام ،ملوک ،عدایا ،یاشوب ،ش�آل،
و راموت.
30از خاندان فحت مو�آب :عدنا ،کلال ،بنایاهو ،معس���یا،
متنیا ،بصلئیل ،بنوی ،منسی.
32-31از خاندان حاریم :الیعزر ،اش���یا ،ملکیا ،ش���معیا ،و
شمعون ،بنیامین ،ملوک ،شمریا.
33از خاندان حاشوم :متنای ،متانه ،زاباد ،الیفلط ،یریمای،
منسی و شمعی.
37-34از خاندان بای :معدای ،عمرام ،اوئیل ،بنایاهو ،بیدیا،
کلوهی ،ونیا ،مریموت ،الیاشیب ،متنیا ،متنای ،یعسو.
42-38از خاندان بنوی :ش���معی ،ش���لمیا ،نات���ان ،عدایا،
مکندبای ،شاشای ،ش���ارای ،عزرئیل ،شلمیا ،شمریا ،شلوم،
امریا ،و یوسف.
43از خاندان نَبو :یعیئیل ،متتیا ،زاباد ،زبینا ،یدو ،یوئیل و بنایاهو.
44تمام این مردان زنان بیگانه داش���تند .ایش���ان این زنان را
طلاق دادند و فرزندان خود را نیز بیرون کردند.
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کتاب نحمیا
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب نحمیا
معرفی کتاب
ّ

موضوع اصلی کت���اب نحمیا ،ادامٔه مطالبی اس���ت که در
کتاب عزرا شروع ش���ده بود؛ یعنی بنای جامعهای متشکل از
قوم خدا .در این زمان ،معبد بزرگ س���اخته ش���ده و پرستش
خدا به صورت مرتب انجام میگرفت .در چنین شرایطی بود
که قوم ،نیاز مبرمی به مکانی امن برای زندگی داشت .شرح
واقعٔه بازسازی دیوار اورش���لیم ،با وجود مخالفتهای بسیار،
موضوعی است که در این کتاب بیان گردیده است.
کتاب نحمیا را میتوان به چهار قسمت تقسیم کرد:
بازگشت نحمیا به اورشلیم برای حکمرانی بر یهودا به دستورشاهنشاه پارس.
بازسازی دیوار اورشلیم تحت رهبری نحمیا.قرائت جدّی قوانین الهی و اعتراف مردم به گناهانشان.سایر کارهای نحمیا به عنوان حاکم یهودا.یکی از قس���متهای مهم و درخش���ان کتاب ،توکّل کامل
نحمیا به خدا و دعاهای پیدرپی او میباشد.
بعد از بازگشت قوم از تبعید و اولین مرتبه که کلام خدا برای
همگان قرائت شد ،در این کتاب چنین میخوانیم�« :آنگاه مردم
به خانههایشان رفتند و با شادمانی خوردند و نوشیدند و �آنچه
را که داشتند با دیگران قسمت کردند ،زیرا �آنچه را که برای
ایشان خوانده شده بود ،فهمیدند)12:8( ».
تقسیمبندی کتاب

بازگشت نحمیا به اورشلیم 20:2-1:1
بازسازی دیوار اورشلیم 73:7-1:3
خواندن قوانین و تجدید پیمان 39:10-1:8
سایر کارهای نحمیا 31:13-1:11
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نحمیا 1

1

اندوه نحمیا و دعای او برای قوم خود

این است گزارش کارهایی که نحمیا پسر حکلیا انجام
داد:
در ماه کسلُو ،در بیستمین سال سلطنت اردشیر شاهنشاه پارس،
در پایتخت یعنی ش���هر شوش بودم2 .حنانی ،یکی از برادرانم
با گروهی از سرزمین یهودا به �آنجا �آمدند و من از �آنان دربارٔه
اورشلیم و یهودیانی که از تبعید بابل بازگشته بودند ،سؤال کردم.
3ایشان گفتند که �آنانیکه زنده ماندهاند و به میهن بازگشتهاند
با دشواری روبهرو هستند و بیگانگانی که در �آن اطراف زندگی
میکنند با حقارت به ایشان مینگرند .ایشان همچنین گفتند
که دیوارهای اورشلیم هنوز ویران است و دروازههای �آن از زمانی
که در �آتش سوخته شدهاند بازسازی نشدهاند4 .هنگامیکه این
خبر را شنیدم ،نشستم و گریه کردم.
چندین روز س���وگواری کردم و چیزی نخوردم و به حضور
خ���دا دعا کردم«5 :ای خداوند ،خدای �آس���مانها! تو بزرگ
و ش���گفتانگیز هس���تی .تو عهد خود را با امانت ،با �آنانی
که تو را دوس���ت دارند و فرامین تو را انجام میدهند ،نگاه
میداری6 .خداوندا بر من نظر کن و دعای مرا بشنو؛ دعایی
که روز و ش���ب ب���رای بندگانت ،قوم اس���رائیل میکنم .من
اعتراف میکنم که ما مردم اس���رائیل ،مرتکب گناه شدهایم.
من و نیاکانم برضد تو گناه کردهایم7 .ما برضد تو ش���رارت
ورزیده و فرمانهای تو را انجام ندادهایم .ما از قوانینی که توسط
بندهات موسی به ما دادی پیروی نکردهایم8 .اکنون سخنانی
را که به بندٔه خود موس���ی گفتی ،به یاد�آور' :اگر شما مردم
اسرائیل ،با من بیوفا باش���ید ،شما را در میان ملّتها پراکنده
خواهم ساخت9 ،ا ّما اگر به سوی من بازگردید و از فرمانهای
من پیروی کنید ،من شما را به مکانی که برای ستایش خود
برگزیدهام ،باز میگردانم؛ حتّی اگر در سرزمینهای دوردست
پراکنده ش���ده باش���ید'.
«10ایش���ان بندگان و قوم تو هستند؛ تو ایش���ان را با نیروی
عظیم و دست توانای خود رهایی دادی11 .اکنون ای خداوند،
دعای من و بن���دگان دیگرت را که میخواهن���د تو را تکریم
کنند ،بش���نو .امروز مرا کامیاب فرما و شاهنشاه را نسبت به
من مهربان گردان».
در �آن زمان من ساقی شاهنشاه بودم.
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2

نحمیا به اورشلیم میرود

چهار ماه بعد در ماه نیس���ان ،در سال بیستم سلطنت
اردش���یر شاهنش���اه پارس ،یک روز هنگامیکه اردشیر
شاهنشاه در حال صرف غذا بود ،من برایش شراب بردم .او
قبل از �آن هرگز مرا غمگین ندیده بود2 .پس شاهنش���اه از من
پرسید« :چرا چهرٔه تو اندوهگین است؟ تو بیمار نیستی ،بدون
شک از اندوه بزرگی رنج میبری».
�آنگاه هراس���ان شدم 3و پاس���خ دادم« :شاهنشاه تا ابد زنده
باد! چگونه چهرهام اندوهگین نباش���د درحالیکه ش���هری که
�آرامگاه نیاکان من در �آن قرار دارد ،ویران است و دروازههایش
در �آتش سوختهاند؟»
4شاهنشاه پرسید« :درخواست تو چیست؟»
�آنگاه به خدای �آسمان دعا کردم5 .سپس به شاهنشاه گفتم:
«اگر مورد لطف و خرس���ندی اعلیحضرت هستم و ایشان در
نظر دارند درخواست مرا اجابت کنند ،تقاضا دارم که مرا به
سرزمین یهودا به شهری که �آرامگاه نیاکان من در �آن قرار دارد،
بفرستند تا �آن را بازسازی کنم».
6شاهنشاه درحالیکه ملکه در کنارش نشسته بود از من پرسید
که برای چه مدّت خواهم رفت و چهوقت بازخواهم گشت .و
من به او پاسخ دادم و او با رفتن من موافقت کرد.
�7آنگاه از شاهنشاه درخواست کردم که به من لطف کرده،
نامههایی به فرمانداران استان غرب فرات بنویسد و به ایشان دستور
دهد تا به من اجازٔه س���فر به سرزمین یهودا بدهند8 .همچنین
درخواس���ت کردم که نامهای به �آس���اف ،جنگلبان جنگلهای
س���لطنتی بنویس���د تا اَلوار مورد نیاز برای بازسازی دروازههای
قلعٔه مجاور معبد بزرگ و دیوارهای شهر و خانهای را که در
�آن زندگی کنم ،به من بدهد .شاهنشاه همٔه درخواستهای
مرا پذیرفت زیرا خدا با من بود.
9شاهنشاه گروهی از افسران ارتش و سوارهنظام را همراه من
فرستاد و من عازم غرب فرات شدم .سپس نامٔه شاهنشاه را به
فرمانداران دادم10 .ا ّما زمانی که سنبلط ،از اهالی بیت حورون
و طوبیا یکی از م�أموران استانهای عمون شنیدند که کسی برای
کمک به مردم اسرائیل �آمده است ،بسیار �آشفته شدند.
11پس به اورشلیم رفتم و تا سه روز 12راجع به �آنچه که خداوند
در مورد اورشلیم در دل من گذاشته بود به کسی چیزی نگفتم.
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نحمیا  2و3 

سپس نیمه شب برخاسته و با چند نفر از همراهانم بیرون رفتم.
تنها حیوانی که با خود بردم الاغی بود که بر �آن س���وار بودم.
13هنوز هوا تاریک بود که از دروازٔه د ّره در غرب از شهر خارج
شدم و به طرف چش���مٔه اژدها در جنوب و از �آنجا تا دروازٔه
خاکروبه رفتم و دیوار خراب ش���دٔه شهر و دروازههای سوختٔه
�آن را از نزدیک بازدید کردم�14 .آنگاه از قسمت شرقی شهر به
سوی شمال به دروازٔه چشمه و استخر شاهنشاه رفتم .الاغی
که سوار بودم ،نمیتوانست از میان خرابهها بگذرد15 .پس از
وادی قدرون پایین رفتم و دیوار را بازدیدکردم ،سپس از راهی
که رفته بودم بازگشتم و از دروازٔه د ّره وارد شهر شدم.
16هیچیک از بزرگان محلی نمیدانستند که کجا رفته و چه
کرده بودم تا �آن زمان به هیچیک از یهودیان ،کاهنان ،رهبران،
بزرگان و کسان دیگری که باید در این کار شرکت میکردند،
چیزی نگفته بودم�17 .آنگاه به ایشان گفتم« :ببینید که بهخاطر
ویرانی اورشلیم و دروازههایش در چه مشکلاتی هستیم ،بیایید تا
دیوارهای شهر را بازسازی کنیم و به شرمساری خود پایان دهیم».
18و به �آنان گفتم که چگونه خدا با من بوده و مرا یاری کرده و
�آنچه را که شاهنشاه به من گفته بود نیز به ایشان گفتم.
ایشان پاسخ دادند« :پس بازس���ازی را �آغاز کنیم!» و �آمادٔه
کار شدند.
19ولی هنگامیکه س���نبلط ،طوبیا و جشم عرب از نقشٔه ما
باخبر شدند ،ما را مسخره کردند و گفتند« :چه میکنید؟ �آیا
میخواهید برضد شاهنشاه شورش کنید؟»
20پاسخ دادم« :خدای �آس���مان ما را موفّق خواهد کرد ،ما
خادمان او هستیم و ما شروع به ساختن خواهیم کرد؛ ا ّما شما
هیچ ح ّقی بر املاک اورش���لیم ندارید و نه سهمی در سنّتهای
�آن».

3

بازسازی دیوار اورشلیم

دیوار شهر بدینگونه ساخته شد .الیاشب کاهن اعظم
و کاهنان دیگر ،دروازٔه گوسفند را نصب کردند� .آنان
�آن را تقدیس کردند و دروازههایش را برپا ساختند و دیوار را تا
ُبرج صد و ُبرج حننئیل تقدیس کردند.
2مردان اریحا قسمت بعدی دیوار را ساختند.
در کنار ایشان زکور پسر امری قسمت دیگر دیوار را بازسازی
کرد.
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3خاندان هسناه دروازٔه ماهی را ساختند و تیرهای سقف �آن را
گذاشتند و دروازهها و قفل و پشتبندهایش را نصب کردند.
4قس���مت بعدی دیوار را مرعوت پس���ر اوریا نؤه حقوص
تعمی���رک���رد.
در کنار او مشلام پسر برکیا ،نؤه مشیزبئیل،
و صادوق پسر بعنا قسمت دیگر را بازسازی کردند.
 5قس���مت بعدی دیوار را م���ردم تقوع س���اختند ،ا ّما
ب���زرگان ایش���ان از وظایف���ی ک���ه سرپرس���تان ب���ه �آنان
سپردند ،پیروی نکردند و از انجام کار بدنی خودداری
ورزیدن���د.
6یویاداع پس���ر فاسیح و مشلام پس���ر بوریا ،دروازٔه یشانه را
بازسازی کردند و قفلها و پشتبندهایش را نصب کردند.
7در کنار ایش���ان ملتیای جبعونی ،ی���ادون میرونوتی و اهالی
جبعون و مصفه ،قسمت دیگر دیوار را تا محل سکونت فرماندا ِر
غرب رود فرات ،بازسازی کردند.
ُ 8عزیئیل پس���ر حرهایا که زرگر بود ،قسمت بعدی را تعمیر
کرد .در کنار او حننیای عطار قسمت دیگر دیوار را ساخت.
به این ترتیب �آنان دیوار شهر اورشلیم را تا دیوار پهن بازسازی
کردند.
9در کنار ایشان رفایا پس���ر حور ،که فرماندار نصف منطقٔه
اورشلیم بود ،دیوار را تعمیر کرد.
10در کنار ایش���ان یدایا پسر حروماف قسمتی از دیوار را که
نزدیک خانهاش بود ،بازسازی کرد.
قسمت بعدی را حتوش پسر حشبنیا تعمیر کرد.
11ملکیا پسر حاریم و حشوب پسر فحت مو�آب ُبرج تنورها
و قسمت بعدی دیوار را تعمیر کردند.
12شلوم پسر هلوحیش ،فرماندار نصف دیگر منطقٔه اورشلیم،
با کمک دخترانش قسمت بعدی را بنا کردند.
13حان���ون و اهالی زانوح دروازٔه د ّره را س���اختند .دروازهها
را نصب کردند و برای بس���تن �آنها قفلها و پشتبندهایش را
نصب کردند ،و حدود پانصد متر از دیوار را تا دروازٔه خاکروبه
تعمیر کردند.
14ملیکا پسر رکاب ،فرماندار بیت هکاریم ،دروازٔه خاکروبه
را بازس���ازی کرد و درها را و قفلها و پش���تبندها را نیز برای
بستن �آن نصب کرد.
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نحمیا 3
سازندگان دیوار شرقی

15شلوم پسر کلحوزه ،فرماندار بخش مصفه ،دروازٔه چشمه
را بازس���ازی ک���رد و تیرها و دره���ا را نصب ک���رد و قفلها و
پش���تبندهایش را وصل کرد .همچنین از حوض سیلوحا که
کنار باغ شاهنشاه بود تا پلّههایی که به شهر داوود میرسید،
دیوارها را بازسازی کرد.
16در کنار او نحمیا پس���ر عزبوق ،فرمان���دار نیمی از بخش
بیتصور ،دیوار را تا مقابل �آرامگاه داوود و تا استخر و پادگانهای
ارتش بازسازی کرد.
الویانی که در ساختن دیوار شرکت کردند

17لاویانی که در زیر نامشان برده شده است ،چندین قسمت
از دیوار را بازسازی کردند:
رحوم پسر بانی قسمت بعدی دیوار را ساخت.
حشبیا فرماندار نصف بخش قعیله ،و قسمت دیگر دیوار را
به نمایندگی مردم بخش خود بنا کرد.
18قسمت بعدی را بوای پسر حیناداد فرماندار نصف بخش
دیگر قعیله بازسازی کرد.
19عازر پسر یش���وع که فرماندار مصفه بود از روبهروی انبار
اسلحه تا جایی را که دیوار پیچ میخورد ،بازسازی کرد.
20باروک پسر زبای قسمت بعدی را تا دروازٔه خانٔه الیاشب
کاهن اعظم بازسازی نمود.
21مریموت ،پسر اوریا و نؤه حقوص ،قسمت بعدی دیوار را
تا انتهای خانٔه الیاشیب بنا کرد.
کاهنانی که در ساختن دیوار شرکت کردند

22کاهنانی که در زیر نامشان برده شده است ،چندین قسمت
از دیوار را بازسازی کردند:
ِ
کاهنان ساکن اطراف اورشلیم قسمت بعدی دیوار را ساختند.
23بنیامین و حشوب قسمت بعدی را که مقابل خانٔه خودشان
قرار داشت ،بازسازی کردند.
عزریا پسر معسیا نؤه عننیا قسمت بعدی را که در مقابل خانٔه
خودش بود ،بازسازی کرد.
24بنوی پسر حیناداد قسمت دیگر دیوار را از خانٔه عزریا تا
گوشٔه دیوار بازسازی کرد.
25فلال پسر اوزای از گوشٔه دیوار تا ُبرج کاخ بالایی شاهنشاه
را که نزدیک حیاط نگهبانان است ،ساخت.
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قس���مت بعدی را فدایا پسر فرعوش بازس���ازی کرد26 .این
قس���مت تا نقطهای در ش���رق ،نزدیک ب���ه دروازٔه �آب و ُبرج
نگاهبانی معبد بزرگ بود( .نزدیک قسمتی از شهر که �آنجا را
اوفل میخواندند؛ جایی که خدمتگزاران معبد بزرگ زندگی
میکردند).
سایر بناکنندگان

27پس از �آن مردم تقوع قسمت دیگری از دیوار را بنا کردند،
این دومین کار �آنان محس���وب میشدکه روبهروی ُبرج بزرگ
نگهبانی معبد بزرگ تا نزدیک عوفل بود.
28گروهی از کاهنان ،قسمت بعدی دیوار را از دروازٔه اسب
به طرف شمال بازس���ازی کردند .هریک از �آنان دیوار جلوی
خانٔه خود را ساخت.
29صادوق پس���ر امیر نیز دیوار جلوی خانٔه خود را بنا کرد،
قسمت بعدی را شمحیا ،پسر ش��� ُکنیا نگهبان دروازٔه شرقی،
بنا کرد.
30حننیا پسر شلمیا و حانون پسر ششم صالاف ،قسمت دیگر
را ترمیم کردند .این دومین کار �آنان محسوب میشد.
مشلام پسر برکیا دیوار روبهروی خانٔه خود را بنا کرد.
31ملکی���ای زرگر قس���مت دیگر دیوار را تا س���اختمانی که
کارگران معبد بزرگ و بازرگانان از �آن اس���تفاده میکردند که
روبهروی دروازٔه گردهم�آیی معبد بزرگ و نزدیک اتاقی که در
گوشٔه شمال شرقی دیوار بود ،ساخت.
32زرگران و بازرگانان قسمت �آخر دیوار را تا گوشٔه دروازٔه
گوسفند ساختند.

4

خداوند نقشهٔ مخالفان را با شکست روبهرو میکند

هنگامیکه سنبلط شنید ما یهودیان بازسازی دیوار را
�آغاز کردهایم ،بسیار خشمگین شد و ما را مورد تمسخر
قرار داد2 .در برابر همراهان و س���پاهیان سامری گفت« :این
یهودیان ناتوان چه میکنند؟ �آیا درنظر دارند شهر را بازسازی
کنند؟ �آیا میاندیشند که با قربانی کردن میتوانند کار را یک
روزه به پایان برسانند؟ �آیا میتوانند از این توده سنگهای سوخته،
سنگهایی برای بنا پیدا کنند؟»
3طوبی���ا در کنار او ایس���تاده بود و گف���ت« :چه دیوار
س���نگی خواهند س���اخت؟ اگر روباهی از �آن بالا رود فرو
خواه���د ریخ���ت!»
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�4آنگاه دعا کردم« :ای خدا بش���نو که چگونه ما را مسخره
میکنند! بگذار �آنچه به ما میگویند بر س���ر خودش���ان بیاید.
بگذار تا �آنچه دارند تاراج شود و خودشان به سرزمین بیگانه به
اسارت برده شوند5 .شرارت ایشان را نبخش و گناهانشان را
فراموش نکن ،زیرا به ما سازندگان دیوار اهانت کردهاند».
6پس ما به بازسازی دیوار ادامه دادیم و بزودی نصف ارتفاع
دیوار ساخته شد ،زیرا مردم با دل و جان کار میکردند.
7هنگامیکه س���نبلط ،طوبیا ،اعراب ،عمونیان و اشدودیان
شنیدند که ما در بازس���ازی دیوار اورشلیم پیشرفت کردهایم و
شکافهای �آن بسته میشود ،بسیار خشمگین شدند8 .پس با
هم نقشه کشیدند که برضد اورشلیم بجنگند و اغتشاش به پا
کنند9 ،ا ّما ما به درگاه خدایمان دعا کردیم و روز و شب علیه
�آنان نگهبانانی قرار دادیم.
10مردم یهودا زمزمه میکردند:
«ما از حمل بارها ضعیف شدهایم
خرده سنگهای زیادی برای بیرون بردن وجود دارد.
ما امروز چگونه میتوانیم دیوار را بنا کنیم؟»
11دشمنان ما با خود میاندیشیدند« :پیش از اینکه بدانند و
ببینند ،به میان ایشان خواهیم رفت و ایشان را میکشیم و کار
ساختن دیوار نیمه تمام خواهد ماند12 ».بارها یهودیانی که در
میان دش���منان زندگی میکردند� ،آمدند و در مورد نقشههای
ایشان برضد ما هشدار دادند13 .بنابراین مردم را با شمشیر ،نیزه
و کمان مسلّح کردم و بر طبق خاندانشان در پشت قسمتهای
ناتمام دیوار به نگهبانی گماشتم.
14پس از اینکه اوضاع را بررسی کردم ،برخاستم و به بزرگان،
س���روران و قوم گفتم« :از ایشان مترس���ید .خداوند را به یاد
�آورید که بزرگ و مهیب است و برای خویشاوندان ،فرزندان،
همسران و خانههایتان بجنگید15 ».دشمنان ما شنیدند که از
نقشههای ایشان �آگاه شدهایم و دریافتند که خدا نقشههایشان را
با شکست روبهرو کرده است ،سپس همٔه ما به انجام کارهای
خود بازگشتیم.
16از �آن روز به بعد نیمی از مردان بازسازی میکردند و نیمی
دیگر مس���لّح به نیزه ،س���پر ،کمان و زره ،نگهبانی میدادند
و رهبران از مردمی که دیوار را میس���اختند ،کاملا ً پش���تیبانی
میکردند17 .حتّی کسانیکه مصالح ساختمانی حمل میکردند،
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با یک دست کار میکردند و به دست دیگر سلاح داشتند.
18هرکس که مشغول ساختن بود ،شمشیری به کمر بسته بود.
مردی که مس���ئول به صدا در�آوردن شیپور خطر بود ،در کنار
من ایستاده بود19 .من به مردم ،سران و رهبران ایشان گفتم:
«کار بسیار گسترده اس���ت و ما در روی دیوار از یکدیگر دور
هس���تیم20 .هر موقع صدای شیپور را ش���نیدید به �آنجا بیایید،
خدایمان برای ما جنگ خواهد کرد21 ».هر روز از س���حرگاه
تا شبانگاه هنگامیکه ستارهها بیرون می�آمدند ،نیمی از مردان
کار میکردند و نیمی دیگر با نیزه نگهبانی میدادند.
22در این هنگام به تمام مردانی که مس���ئول ّیتی داشتند گفتم
که هرکس با کارگرانش ش���ب را در اورش���لیم بماند بنابراین
ما توانستیم شهر را در ش���ب نگهبانی کنیم و هنگام روز کار
کنی���م23 .من ،همراهان ،کارگ���ران و محافظین من حتّی در
شب ،لباس خود را از تن در نیاوردیم و هرکدام اسلحٔه خود
را در دست داشتیم.

5

ستمدیدگی فقرا

پس از چندی ،بسیاری از مردم ،زن و مرد از یهودیان
دیگ���ر ش���کایت کردن���د2 .بعضی اف���راد میگفتند:
«ما خان���وادٔه بزرگی هس���تیم و ب���رای زنده ماندن ب���ه غلا ّت
نیازمندیم».
3دیگران گفتند« :ما مجبور ش���دیم کشتزارها ،تاکستانها و
خانههایمان را گرو بگذاریم که قدری غلّه بگیریم تا از گرسنگی
نابود نشویم».
ِ
مالیات کشتزارها و
4گروهی دیگر گفتند« :ما برای پرداخت
تاکستانها به شاهنشاه ،وام گرفتهایم5 .ما نیز چون دیگر یهودیان
خوبی فرزندان ایشان نیستند؟
از یک نژاد هستیم� .آیا فرزندان ما به ِ
ما مجبور هستیم فرزندانمان را به بردگی بفروشیم .گروهی از
دختران ما قبلا ً به بردگی فروخته ش���دهاند .ما بیچاره شدهایم
زیرا کشتزارها و تاکستانهای ما را از ما گرفتهاند».
6هنگامیکه این شکایات را شنیدم خشمگین شدم7 .با خود
اندیش���یدم و سپس رهبران و بزرگان قوم را سرزنش کردم و به
ایشان گفتم« :شما برادران خود را مورد ستم قرار دادهاید!»
پس برای دادرسی به این موضوع گردهم�آیی عمومی اعلام
کردم8 .و گفتم« :تا �آنجا که توانستهایم ،خویشاوندان یهودی
خود را که خودش���ان را به بردگی به بیگانگان فروخته بودند
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بازخرید میکردیم .اکنون ش���ما خویش���اوندان خود را مجبور
میکنید که خودشان را به شما بفروشند ،یعنی به قوم خودشان!»
رهبران خاموش ماندند و حرفی برای گفتن نیافتند.
9سپس گفتم« :کاری که انجام میدهید درست نیست� .آیا
نباید با خداترسی گام بردارید تا مورد تمسخر بیگانگان یعنی
دشمنان ما قرار نگیرید؟ 10من ،همراهانم و خادمانم نیز به مردم
پول و غلا ّت قرض دادهایم .حال بیایید از بازپرداخت وامهایمان
صرفنظر کنیم11 .همٔه بدهکاریهای ایشان را از پول یا غلّه یا
شراب یا روغن زیتون ببخشید و کشتزارها ،تاکستانها ،باغهای
زیتون و خانههای �آنان را فوراً بازگردانید».
12رهبران پاس���خ دادند« :ما �آنچه را تو گفتی انجام خواهیم
داد ،اموال را باز میگردانیم و وامها را میبخشیم».
�آنگاه کاهنان را فراخوان���دم و رهبران را مجبور کردم که در
حضور ایشان س���وگند یاد کنند که به وعدٔه خود وفا نمایند.
�13آنگاه شالی را که به کمر بسته بودم باز کردم و �آن را تکان
دادم و گفتم« :خدا هر کسی را که به وعدٔه خود عمل نکند
چنین خواهد تکانید ،خانهها و تمام دارایی او را خواهد گرفت
و چیزی برای او باقی نخواهد گذاشت».
همٔه کسانیکه �آنجا بودند �آمین گفتند و خداوند را ستایش
کردند و رهبران پیمان خود را نگاه داشتند.
از خود گذشتگی نحمیا

14در مدّت دوازده سالی که من فرماندار یهودا بودم ،یعنی از
سال بیستم تا سال سی و دوم سلطنت اردشیر شاهنشاه پارس،
نه من و نه خویشاوندانم از سهم غذایی که به عنوان فرماندار
حق خوردن �آن را داشتیم ،نخوردیم15 .هر فرمانداری که قبل
از من �آمده بود ،باری بر مردم بود و از ایشان روزانه چهل تکٔه
نقره بهعلاؤه غذا و ش���راب میگرفت .حتّ���ی م�أموران �آنها به
ایشان ستم میکردند .ا ّما من بهخاطر ترس از خدا چنین عمل
نکردم16 .من تمام نیروی خود را صرف س���اختن دیوار کردم
و هیچ زمینی نخریدم و همٔه کارکنان من برای س���اختن دیوار
به من پیوستند17 .صد و پنجاه نفر از یهودیان و رهبران �آنها و
همچنین کسانیکه از ملل همسایه می�آمدند ،بر سر سفرٔه من
غذا میخوردند18 .هر روز یک گاو نر ،ش���ش ر�أس از بهترین
گوسفندان و تعداد زیادی مرغ و ده روز یکبار مقدار فراوانی
شراب تازه ته ّیه میکردم .با وجود این هرگز از مردم نخواستم
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که سهمیٔه مخصوصی را که به فرمانروایان تعلّق داشت به من
بدهند ،زیرا بار مردم به قدر کافی سنگین بود.
19ای خدا نزد تو دعا میکنم که تمامی کارهایی را که برای
این قوم انجام دادهام ،به نیکی برای من به یاد �آوری.

6

دسیسههایی به ضد نحمیا

چون س���نبلط ،طوبیا ،جشم عرب و سایر دشمنان ما
شنیدند که دیوارها را بازسازی کردهایم و هیچ شکافی
در �آن باقی نمانده است ،با اینکه درهای دروازههایش را هنوز
برپا نس���اخته بودیم2 ،سنبلط و جشم پیام فرستادند و پیشنهاد
کردند که« :بیا تا در یکی از روس���تاهای دشت اونو ملاقات
کنیم ».ا ّما ایشان قصد داشتند که به من صدمه بزنند3 .پس
قاصدانی فرستادم که به �آنها بگویند« :من مشغول انجام کار
مهمی هس���تم و نمیتوانم به �آنجا بیایم .چرا باید کار بهخاطر
ملاقات من با شما متوقّف شود؟»
4چهار مرتبه این پیغام را برای من فرس���تادند و هر بار همان
پاسخ را به �آنان دادم.
5سنبلط بار پنجم خادم خود را با نامٔه سرگشادهای نزد من
فرستاد،
6در �آن نوشته شده بود:
«جشم به من میگوید که شایعهای در میان ملل همسایه
وجود دارد که تو و یهودیان قصد شورش دارید و به همین
دلیل دیوار را بنا میکنید .او همچنین میگوید تو قصد داری
که خود را پادشاه بسازی 7و انبیایی در اورشلیم گماردهای
که در اورش���لیم ندا کنند که تو پادشاه یهود هستی و این
سخنان حتماً به شاهنشاه گزارش خواهد شد ،پس بیا تا با
هم در این باره مشورت کنیم».
8من برای او پاسخ فرستادم« :هیچیک از سخنانی که میگویی
حقیقت ندارد ،این سخنان زاییدٔه افکار توست».
9ایشان همگی میخواستند ما را بترسانند تا ما کار را متوقّف
کنیم .من دعا کردم« :اکنون ای خدا مرا استوار ساز».
10در همان ایّام روزی به خانٔه شمعیا پسر دلایا و نؤه مهیطبئیل
رفتم ،او نمیتوانست خانٔه خود را ترک کند .او به من گفت:
س معبد بزرگ پنهان شویم
«تو و من باید برویم در مکان مق ّد ِ
و درها را قفل کنیم ،زیرا ایشان خواهند �آمد تا تو را بکشند.
شامگاه خواهند �آمد تا تو را بکشند».
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11من پاسخ دادم« :من �آن �آدمی نیستم که دویده خود را پنهان
سازم� .آیا تو فکر میکنی که من با پنهان شدن در معبد بزرگ
خود را نجات خواهم داد؟ من چنین کاری نخواهم کرد».
12وقت���ی دربارٔه �آن فکر میکردم فهمیدم که خدا با ش���معیا
سخن نگفته است بلکه طوبیا و سنبلط به او رشوه داده بودند
ت���ا برضد من نب��� ّوت کند�13 .آن���ان او را خریده بودند که مرا
بترس���اند و به گناه بکشاند تا مرا بدنام سازند و مورد تمسخر
قرار دهند.
14من دعا کردم« :خدایا طوبیا و سنبلط را بهخاطر هر �آنچه
انجام دادهاند به یاد �آور و �آنان را تنبیه کن .همچنین �آن زن نوعدیه
و سایر انبیایی را که میخواهند مرا بترسانند ،بهیاد�آور».
پایان بازسازی دیوار

15بازس���ازی دیوار در روز بیس���ت و پنجم ماه ایلول پس از
پنجاه و دو روز پایان یافت16 .هنگامیکه دشمنان ما در ملّتهای
همس���ایه این خبر را شنیدند ،هراسان و شرمسار شدند ،چون
دانستند این کار با کمک خدا انجام پذیرفته است.
17در �آن روزه���ا رهبران یهودی و طوبیا مش���غولنامهنگاری
با یکدیگر بودند18 .بس���یاری از ساکنان یهودا از او پشتیبانی
میکردند ،زیرا پدر زن او شکنیا پسر �آرح بود و همچنین پسرش
یهوحانان با دختر مشلام پسر برکیا ازدواج کرده بود19 .مردم از
تمام کارهای نیکی که طوبیا انجام داده بود ،برای من تعریف
میکردند و هرچه را که من میگفتم به گوش او میرساندند.
طوبیا کوشید تا با فرستادن نامههای پیاپی مرا هراسان سازد.

7

انتخاب فرماندار و دروازهبانهای شهر

اکنون دیوار بازسازی شده بود .دروازهها در جای خود
نصب شده بودند .نگهبانان معبد بزرگ ،اعضای گروه
سرایندگان و سایر لاویان بر سر کارهای خود انتصاب شده بودند.
2برادرم حنانی و حننیا افسر فرماندٔه دژ را به سمت فرمانداری
اورشلیم گماشتم .حننیا مردی بسیار درستکار و خداترس بود و
همتایی نداشت3 .به ایشان گفتم دروازههای اورشلیم را تا بعد
از طلوع خورشید باز نکنند و قبل از اینکه نگهبانان در غروب،
محل خدمت خود را ترک کنند� ،آنها را ببندند و قفل کنند.
همچنین به ایش���ان گفتم از ساکنان اورش���لیم پاسبانانی تعیین
کنند .گروهی را در محلهای مخصوص بگمارند و دیگران در
اطراف خانههای خود گشت بزنند.
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(عزرا )70-1:2

4اورش���لیم ش���هر بزرگی بود ،ولی افراد کمی در �آن زندگی
میکردند و هنوز بسیاری از خانهها در �آن بازسازی نشده بودند.
�5آنگاه خدا در دلم نهاد که بزرگان ،رهبران و قوم را برای بررسی
شجرهنامٔه ایشان گرد �آورم .دفتر ثبت شجرهنامٔه نخستین گروهی
را که از اسارت بازگشته بودند ،یافتم که از این قرار بود:
6بس���یاری از تبعید شدگان ،اس���تان بابل را ترک کردند و به
شهرهای خود در اورشلیم و یهودیه بازگشتند و هر کدام در شهر
خود ساکن شدند .خانوادههای ایشان از زمانی که نبوکدنصر ایشان
را به اسارت برده بود ،در بابل در تبعید زندگی میکردند7 .رهبران
ایشان عبارت بودند از :زروبابل ،یهوشع ،نحمیا ،عزریا ،رعمیا،
نحمانی ،مردخای ،بلشان ،مسفارت ،بغوای ،نحوم ،بعنه.
8نام خاندانهای اسرائیل که به میهن بازگشتند ،تعداد ایشان
به شرح زیر است:
از خانوادٔه فرعوش دو هزار و صد و هفتاد و دو نفر؛
 9از خانوادٔه شفطیا سیصد و هفتاد و دو نفر؛
 10از خانوادٔه �آرح ششصد و پنجاه و دو نفر؛
 11از خانوادٔه فحت مو�آب پسر یشوع و یو�آب دو هزار و
هشتصد و هجده نفر؛
 12از خانوادٔه عیلام هزار و دویست و پنجاه و چهار نفر؛
 13از خانوادٔه زتو هشتصد و چهل و پنج نفر؛
 14از خانوادٔه زکای هفتصد و شصت نفر؛
 15از خانوادٔه بانی ششصد و چهل و هشت نفر؛
 16از خانوادٔه بابای ششصد و بیست و هشت؛
 17از خانوادٔه ازجد دوهزار و سیصد و بیست و دو نفر؛
 18از خانوادٔه ادونیقام ششصد و شصت و هفت نفر؛
 19از خانوادٔه بغوای دوهزار و شصت و هفت نفر؛
 20از خانوادٔه عادین ششصد و پنجاه و پنج نفر؛
 21از خانوادٔه �آطیر معروف به حزقیا نود و هشت نفر؛
 22از خانوادٔه حاشوم سیصد و بیست و هشت نفر؛
 23از خانوادٔه بیصای سیصد و بیست و چهار نفر؛
 24از خانوادٔه حاریف صد و دوازده نفر؛
 25از خانوادٔه جبعون نود و پنج نفر.
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26افرادی که اجدادشان در ش���هرهای زیر زندگی میکردند،
نیز برگشتند:
از شهرهای بیتلحم و نطوفه صد و هشتاد و هشت نفر؛
 27از شهر عناتوت صد و بیست و هشت نفر؛
 28از شهر بیت عزموت چهل و دو نفر؛
 29از شهرهای قریت یعاریم ،کفیره و بئیروت هفتصد و
چهل و سه نفر؛
 30از شهرهای رامه و جبع ششصد و بیست و یک نفر؛
 31از شهر مخماص صد و بیست و دو نفر؛
 32از شهرهای بیتئیل و عای صد و بیست و سه نفر؛
 33از شهر نبوی دیگر پنجاه و دو نفر؛
 34از شهر عیلام (یکی دیگر) هزار و دویست و پنجاه و
چهار نفر؛
 35از شهر حاریم سیصد و بیست نفر؛
 36از شهر اریحا سیصد و چهل و پنج نفر؛
 37از شهرهای لود ،حادید و اونو هفتصد و بیست و یک
نفر؛
 38از شهر سنئاب سه هزار و نهصد و سی نفر.
39این است فهرست خاندانهای کاهنانی که از تبعید به میهن
بازگشتند:
از خاندان یدعیا از نسل یشوع نهصد و هفتاد و سه نفر؛
 40از خاندان امیر هزار و پنجاه و دو؛
 41از خاندان فحشور هزار و دویست و چهل و هفت نفر؛
 42از خاندان حاریم هزار و هفده نفر.
43خاندانهای لاویانی که از تبعید بازگشتند عبارت بودند از:
خاندان یشوع و قدمیئیل از نسل هودویا هفتاد و چهار
نفر؛
 44سرایندگان معبد بزرگ از نسل �آساف صد و بیست و
هشت نفر؛
 45نگهبانان معبد بزرگ از خاندان شلوم� ،آطیر ،طلمون،
عقوب ،حطیطا و شوبای صد و سی و هشت نفر.
864

نحمیا 7

46کارکنان معبد بزرگ که از تبعید بازگش���تند عبارت بودند
از خاندانهای:
صیحا ،حسوفا ،طباعوت،
 47قیروس ،سیعها ،فادوم،
 48لبانه ،حجابه ،شملای،
 49حانان ،جدیل ،حجر،
 50ر�آیا ،رحین ،نقودا؛
 51جزام ،عزه ،فاسیح؛
 52بیسای ،معونیم ،نفوسیم؛
 53بقبوق ،حقوفا ،حرحور؛
 54بصلوت ،محیدا ،حرشا؛
 55برقوس ،سیسرا ،تامح؛
 56نصیح و حفطیا.
57خادمان س���لیمان که از تبعید بازگش���تند عب���ارت بودند از
خاندانهای:
سوطای ،سوفرت ،فرودا؛
58یعله ،درقون ،جدیل؛
ِ
فوخرت حظباییم و �آمی.
 59شفیطا ،حطیل،
60شمارٔه خادمان معبد بزرگ و بازماندگان خادمان سلیمان
که از تبعید بازگشتند سیصد و نود و دو نفر بود.
62-61ششصد و چهل و دو نفر از خاندانهای دلایا ،طوبیا و
نقودا بودند که از شهرهای تلملح ،تل خرشا ،کروب ،ادان و
امیر �آمده بودند ،ا ّما نتوانستند ثابت کنند که از نسل اسرائیل
هستند.
63همچنین سه خاندان از کاهنان به نامهای حبایا ،هقوص
و برزلائی بزرگ (خاندان برزلائی همان کس���ی اس���ت که با
دختر برزلائی جلعادی ازدواج کرد و نام خانوادگی او را برای
خ���ود برگزید64 ).چون اینها نتوانس���تند از طریق ش���جرهنامٔه
اجداد خ���ود را پیدا کنند از کهانت کنار گذاش���ته ش���دند.
65فرماندار یهودی به ایش���ان گفت ک���ه نمیتوانند از غذای
اهدایی به خدا بخورند ت���ا کاهنی که بتواند از اوریم و تمیم
اس���تفاده کند پیدا ش���ود.
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69-66تعداد ک ّل کس���انیکه از تبعید بازگشته بودند ،چهل و
دو هزار و سیصد شصت نفر بودند.
هفت هزار و سیصد و سی و هفت نفر خدمتکاران زن
و مرد؛
دویست و چهل و پنج نفر سرایندگان و نوازندگان زن و
مرد؛
هفتصد و سی و شش راس اسب؛
دویست و چهل و پنج راس قاطر؛
چهارصد و سی و پنج نفر شتر؛
شش هزار و هفتصد بیست ر�أس الاغ.
72-70گروهی از مردم که برای هزینٔه بازسازی معبد بزرگ
کمک کردند:
فرماندار یهودیان:
هش���ت و نیم کیلوگرم طلا ،پنجاه جام ،و پانصد و
سی دست لباس برای کاهنان
سران خاندان:
صد و شصت و هشت کیلوگرم طلا ،و هزار و دویست
و پنجاه کیلوگرم نقره.
و بقیۀ قوم:
صد و شصت و هش���ت کیلوگرم طلا ،صد و چهل
کیلوگرم نقره ،و ش���صت و هفت دس���ت لباس کهانت برای
کاهنان هدیه دادند.
73پس کاهنان ،لاوی���ان ،نگهبانان معبد بزرگ ،نوازندگان
و سرایندگان ،بسیاری از مردم عادی ،کارکنان معبد بزرگ و
همٔه مردم اسرائیل در شهرهای یهودا مستقر شدند.

8

عزرا کتاب تورات را برای مردم میخواند

تا ماه هفتم تمام بنیاسرائیل در شهرهای خود ساکن
شده بودند .در نخس���تین روز این ماه همه در میدان
نزدیک دروازٔه �آب گرد �آمدند .ایشان از عزرا که کاهن و عالِم
تورات بود درخواست کردند ،کتاب تورات را که خداوند از
طریق موسی به اس���رائیل داده بود ،بیاورد2 .پس مردان ،زنان
و کودکانی که در سنی بودند که درک میکردند ،گرد �آمده
بودند و عزرا کتاب را ب���ه �آنج���ا �آورد3 .او در میدان نزدیک
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دروازه ،از س���پیده َدم تا ظهر تورات را برای �آنان خواند و همه
با دقّت گوش فرا دادند.
4عزرا بر روی س���کوی چوبی که برای �آن کار ساخته بود،
ایستاد .در سمت راست او متتیا و شمع ،عنایا ،اوریا ،حلقیا
و معسیا ایستاده بودند و در سمت چپ او فدایا و میشائیل و
ملکیا ،حاشوم ،حشبدانه ،زکریا و مشلام ایستاده بودند.
5عزرا بر روی سکو بالاتر از مردم ایستاده بود و همٔه به او چشم
دوخته بودند .هنگامیکه تورات را گشود ،همه سرپا ایستادند.
�6آنگاه عزرا گفت« :سپاس خداوند را ،خدای بزرگ را!»
همٔه مردم دستهای خود را به سوی �آسمان برافراشتند و پاسخ
دادند�« ،آمین� ،آمین!» زانو زدند و روی خود را برای پرس���تش
به زمین گذاشتند.
7سپس برخاستند و در جای خود ایستادند و تعدادی از لاویان
یعنی یشوع ،بانی ،شربیا ،یامین ،عقوب ،شبتای ،هودیا ،معسیا،
قلیطا ،عزریا ،یوزاباد ،حنان و فلایا تورات را برای مردم تفسیر
کردند8 .لاویان تورات را به طور ش���فاهی برای مردم ترجمه
کردند و �آن را به مردم توضیح میدادند تا �آن را بفهمند.
9هنگامیکه همٔه مردم ش���نیدند و دانس���تند که تورات چه
انتظاری دارد ،گریستند .پس نحمیا فرماندار ،عزرای کاهن و
عالِم و لاویانی که تورات را به مردم توضیح میدادند به همٔه �آنان
گفتند« :امروز برای خداوند ،خدای شما روز مقدّسی است.
پس نباید ماتم بگیرید و گریه کنید10 .اکنون به خانههایتان بروید
و جش���ن بگیرید .غذا و شراب خود را با کسانیکه به اندازٔه
کافی ندارند قس���مت کنید .امروز روز مقدّسی برای خداوند
است ،غمگین نباشید .شادمانی که خداوند به شما میدهد،
شما را نیرومند خواهد ساخت».
11پس لاویان میگش���تند تا م���ردم را �آرام کنند و بگویند که
در چنین روزی غمگین نباشند�12 .آنگاه مردم به خانههایشان
رفتند و با ش���ادمانی خوردند و نوشیدند و �آنچه را که داشتند
با دیگران قسمت کردند ،زیرا �آنچه را که برای ایشان خوانده
شده بود ،فهمیدند.
خواندن تورات در عید خیمهها

13روز بع���د س���ران خاندانها ب���ا کاهنان و لاوی���ان نزد عزرا
رفتند تا تعالیم ت���ورات را بخوانند�14 .آنگاه دریافتند در تورات
نوشته شده که خداوند از طریق موسی امر فرموده بود که قوم
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اسرائیل در عید خیمهها در چادر زندگی کنند15 .بنابراین �آنان
دس���تورهای زیر را دادند و ایش���ان را به اورش���لیم و شهرها و
روستاها فرستادند« :به ت ّپهها بروید و شاخههای زیتون ،زیتون
وحشی� ،آس و نخل و س���ایر درختان بیاورید و مطابق دستور
تورات خیمهها بسازید».
16پس مردم بیرون رفتند و شاخهها �آوردند و بر بام خانههای
خود ،در حیاطهای خود ،در حی���اط معبد بزرگ و در میدان
شهر در نزدیکی دروازٔه �آب و دروازٔه افرایم برای خود چادرها
س���اختند17 .همٔه کسانیکه از تبعید بازگش���ته بودند ،چادر
ساختند و در �آنها زندگی کردند .از زمان یوشع پسر نون تا �آن
روز بنیاسرائیل چنین کاری نکرده بودند و همه بسیار شادمان
بودند18 .از نخستین روز جشن تا روز پایانی ،هر روز قسمتی
از تورات را میخواندند� .آنان هفت روز جشن گرفتند و در روز
هشتم ،برای مراسم پایانی ،مطابق تورات گرد هم �آمدند.

9

اعتراف قوم به گناهانشان

در روز بیس���ت و چهارم همان ماه ،جمع ش���دند تا با
روزه ،اندوه خود را نسبت به گناهانشان نشان دهند.
�2آنان قبلا ً خود را از بیگان���گان جدا کرده بودند� .آنان پلاس
پوشیدند و به نشانٔه غم و اندوه خاک بر سر خود ریختند .سپس
ایستادند و به گناهانی که خود و نیاکانشان مرتکب شده بودند
اعتراف کردند3 .حدود سه ساعت تورات خداوند ،خدایشان
برای ایشان خوانده شد ،سه ساعت دیگر را به اعتراف گناهان
و نیایش خداوند ،خدای خود پرداختند.
4یشوع ،بانی ،قدمیئیل ،شبنیا ،بنی ،شربیا ،بانی و کنانی بر
سکوی لاویان ایستادند و با صدای بلند نزد خداوند ،خدای
خود دعا کردند.
5این لاویان مردم را برای نیایش فراخواندند :یشوع ،قدمیئیل،
بانی ،حشبنیا ،شربیا ،هودیا ،شبیا و فتحیا� .آنان گفتند:
«به پا خیزید و خداوند ،خدای خود را ستایش کنید،
او را همواره تا به ابد ستایش کنید،
همه نام پرشکوه او را ستایش کنید،
اگر چه ستایش هیچ انسانی بسندٔه او نیست».
دعای اعتراف

�6آنگاه قوم اسرائیل چنین دعا کردند:
«تو ای خداوند ،تنها تو خداوند هستی،
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تو �آفرینندٔه �آسمانها و ستارههای �آن هستی.
تو �آفرینندٔه زمین و دریاها و هرچه در �آنهاست هستی،
تو به همه زندگی بخشیدی.
نیروهای �آسمان تو را پرستش میکنند
 7تو ای خداوند ،خدایی که ابرام را برگزیدی
و او را از اور کلدانیان بیرون �آوردی،
تو نام او را به ابراهیم تغییر دادی،
 8دریافتی که دل او نسبت به تو وفادار است.
و تو با او پیمان بستی
که سرزمین کنعانیان،
ِحتّیان ،اموریان ،فرزیان،
و یبوسیان و جرجاشیان را
به فرزندانش بدهی و به پیمان خود وفا کردی ،زیرا تو
وفادار هستی.
« 9تو رنج نیاکان ما را در مصر دیدی،
تو درخواست کمک ایشان را در کنار دریای سرخ
شنیدی.
 10تو نشانههای شگفت�آوری علیه فرعون،
بزرگان و مردم سرزمین او انجام دادی،
زیرا تو میدانستی چگونه بر قوم تو ستم کردند.
در �آن زمان برای خود نامی یافتی که تا امروز پایدار است.
 11راهی از میان دریا برای قوم خود باز کردی،
و ایشان را به خشکی بر�آوردی،
و تعقیب کنندگان ایشان را در �آبهای ژرف فرو بردی،
همچون سنگی در دریای خروشان.
 12در روز با ابری ایشان را راهنمایی کردی،
و در شب با �آتش راهشان را روشن کردی.
 13در کوه سینا از �آسمان به زیر �آمدی.
تو با قوم خود سخن گفتی
و به ایشان قوانین نیکو و �آموزشهای خوب دادی.
 14تو به ایشان �آموختی تا روز سبت تو را مقدّس بدارند،
و از طریق بندهات موسی قوانین خود را به ایشان دادی.
« 15هنگامیکه گرسنه بودند ،از �آسمان به ایشان نان دادی،
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و هنگامیکه تشنه بودند ،از میان صخرهای به ایشان
�آب دادی.
تو گفتی سرزمینی را که به �آنان وعده داده بودی تص ّرف
کنند.
 16ا ّما نیاکان ما مغرور شدند و گردنکشی کردند،
و از فرمانهای تو پیروی نکردند.
�	17آنان از اطاعت امتناع ورزیدند و همٔه کارهایی را که
انجام داده بودی ،فراموش کردند.
ایشان معجزاتی را که انجام دادی فراموش کردند.
در غرور خودشان رهبری برگزیدند،
تا ایشان را به بردگی در مصر بازگرداند.
ا ّما تو خدای بخشندهای.
تو دلسوز و مهربان و دیرخشم هستی
رحمت تو عظیم است؛ تو ایشان را ترک نکردی.
�	18آنان ُبتی به شکل گوساله ساختند
و گفتند ،این خدایی است که �آنان را از مصر بیرون
�آورد!
ای خداوند �آنان تا چه اندازه به تو اهانت کردند!
 19ا ّما تو ایشان را در بیابان رها نکردی،
چون رحمت تو عظیم است.
تو ابر یا �آتشی را که شب و روز،
راهنمای ایشان بود پس نگرفتی.
 20تو روح نیک خود را برای �آموزش ایشان دادی.
در گرسنگی به ایشان َمنّا دادی و در تشنگی به ایشان
�آب دادی.
 21مدّت چهل سال در بیابان،
تو همٔه نیازهای �آنان را بر�آورده کردی؛
جامههای ایشان هرگز کهنه نشد،
و پاهای ایشان هرگز ورم نکرد.
« 22تو اجازه دادی تا بر ملّتها و ممالک،
و سرزمینهایی که در مرز ایشان بود چیره شوند.
ایشان سرزمین حشبون را از سیحون پادشاه،
و سرزمین باشان را از عوج پادشاه گرفتند.
 23تو به شمارٔه ستارگان �آسمان به ایشان فرزندان دادی،
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و اجازه دادی سرزمینی را که به نیاکان ایشان وعده
داده بودی،
تسخیر کنند و در �آن زندگی نمایند.
�	24آنان سرزمین کنعان را تص ّرف کردند.
تو بر مردمی که �آنجا زندگی میکردند پیروز شدی.
تو به قوم خود قدرت دادی،
که مطابق میل خود با مردم و پادشاه کنعان رفتار
کنند.
 25قوم تو شهرهای مستحکم،
زمینهای حاصلخیز ،خانههای پر از ثروت،
�آب انبارها،
درختان زیتون ،درختان میوه و تاکستانها را به تص ّرف
در �آوردند.
�آنان هرچه خواستند خوردند و فربه شدند،
و از چیزهای نیکویی که به ایشان دادی ،ل ّذت بردند.
« 26ا ّما قوم تو سرکشی کردند و از تو نافرمانی کردند،
�آنان به قوانین تو پشت کردند.
انبیایی را که به ایشان هشدار دادند،
و گفتند که به سوی تو بازگردند ،کشتند.
بارها به تو اهانت کردند.
 27پس تو اجازه دادی که دشمنانشان بر ایشان پیروز
گردند و بر �آنان حکومت کنند.
در دشواریهای خود برای کمک تو را خواندند،
و تو از �آسمان به ایشان پاسخ دادی.
بهخاطر لطف عظیم خود برای ایشان رهبرانی فرستادی،
تا ایشان را از دست دشمنانشان برهانند.
 28هنگامیکه �آرامش بازگشت ،گناه ورزیدند،
و دوباره اجازه دادی تا دشمنانشان بر ایشان چیره
شوند،
با این حال ،زمانی که توبه کردند و از تو خواستند که
ایشان را نجات دهی،
تو در �آسمان شنیدی و بارها بهخاطر لطف عظیم خود،
ایشان را رهانیدی.
 29تو هشدار دادی تا از تعالیم تو پیروی کنند،
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ا ّما در غرور خود قوانین تو را رد کردند،
با وجودی که پیروی از قوانین تو راه زندگی است،
سرسختی و لجاجت کردند و از پیروی تو خودداری
کردند.
 30سالها با صبر به �آنان هشدار دادی،
انبیای خود را الهام بخشیدی تا سخن گویند،
ا ّما قوم تو ناشنوا بودند.
پس اجازه دادی که ملّتهای دیگر بر ایشان چیره
شوند.
 31ا ّما چون رحمت تو عظیم است،
ایشان را ترک یا نابود نکردی،
تو خدای مهربان و دلسوزی هستی.
« 32ای خدا ،خدای ما ،تو چقدر عظیم هستی!
چقدر مهیب و چه اندازه قدرتمند!
تو با وفاداری وعدههای عهد خود را نگاه میداری.
از زمانی که امپراتور �آشور ما را مورد ستم قرار داد،
تا به امروز چقدر رنج کشیدهایم!
پادشاهان ما ،رهبران ما ،کاهنان و انبیای ما،
نیاکان ما و تمام مردم چقدر رنج کشیدهاند.
به یاد�آور که ما چقدر رنج کشیدهایم!
 33ما را به راستی تنبیه نمودی،
حتّی با وجود اینکه ما گناه کردهایم ،تو وفادار
بودهای.
 34نیاکان ،پادشاهان ،رهبران و کاهنان ما،
از قوانین تو پیروی نکردند.
�آنان به فرمانها و هشدارهای تو گوش فرا ندادند.
 35با رضایت تو ،پادشاهان بر قوم فرمانروایی کردند،
و در سرزمین گسترده و حاصلخیزی که تو به �آنها
دادی ،زندگی کردند؛
ا ّما از گناه بازگشت نکردند و از خدمت به تو کوتاهی
کردند.
 36اکنون ما در سرزمینی که تو به نیاکان ما دادی،
تا از میوهها و فر�آوردههای نیکویش ل ّذت ببرند ،برده
هستیم.
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 37فر�آوردههای این سرزمین نصیب پادشاهانی است
که تو به سبب گناهان ما ،بر ما مسلّط ساختی.
�آنها مطابق میل خود با ما و احشام ما عمل میکنند،
و ما در محنت عمیقی به سر میبریم».
نمایندگان مردم پیماننامه را امضا میکنند

38به سبب همٔه این رویدادها ما پیمانی پایدار نوشتیم و رهبران
و لاویان و کاهنان �آن را ُمهر کردند.
نخس���تین کس���انیکه پیمان نامه را امضاء کردند.
فرماندار ،نحمیا پس���ر حکلیا و صدقیا بودند .افراد
ذیل نیز �آن را امضاء کردند
8-2کاهنان:
سرایا ،عزریا ،ارمیا،
فحشور ،امریا ،ملکیا،
حطوش ،شبنیا و ملوک،
حاریم ،مریموت ،عوبدیا،
دانیالِ ،جنتون ،باروک،
مشلام ،اَب ّیا ،میامین،
معزیا ،بلجای و شمعیا
13-9لاویان:
یشوع پسر ازنیا،
یتوی پسر حیناداد،
قدمیئیل ،شبنیا ،هودیا،
قلیطا ،فلایا ،حانان،
میخا ،رحوب ،حشبیا،
زکور ،شربیا ،شبینا،
هودیا ،بانی ،بنینو.
27-14سران قوم:
فرعوش ،فحت مو�آب،
عیلام ،زتو ،بانی،
ُبنی ،عزجد ،بابای،
ادونیا ،بغوای ،عادین،
عاطیر ،حزقیا ،عزور،
هودیا ،حاشوم ،بیصای،
حاریف ،عناتوت ،نیبای،
مجفیعاش ،مشلام ،حزیر،

10
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مشیزبئیل ،صادوق ،یدوع،
فلطیا ،حانان ،عنایا،
هوشع ،حننیا ،حشوب،
هلوحیش ،فلحا ،شوبیق،
رحوم ،حشبنا ،معسیا،
اخیا ،حانان ،عانان،
ملوک ،حاریم ،بعنه.

متن پیمان

28ما مردم اسرائیل ،کاهنان ،لاویان ،نگهبانان ،نوازندگان،
کارگران معبد بزرگ و تمام کسانیکه با پیروی از قوانین خدا،
خود را از بیگانگانی که در س���رزمین ما بهس���ر میبردند جدا
کردهاند ،خود ،همسران و فرزندانی که توانایی درک دارند،
29به این وس���یله با رهبران خود س���وگند یاد میکنیم که طبق
قوانین خدا که توسط بندهاش موسی داده شده است ،زندگی
کنیم و هرچه خداوند ،خدای م���ا فرمان دهد ،انجام دهیم و
اگر این پیمان را بشکنیم ،نفرین بر ما باد.
30به بیگانگانی که در زمین ما زندگی میکنند دختر نمیدهیم
و از ایشان دختر نخواهیم گرفت.
31اگر بیگانگان در روز سبت یا هر روز مقدّس غلّه یا کالای
دیگر برای فروش بیاورند ،از ایشان نخواهیم خرید.
هر هفت سال یکبار زمین را نخواهیم کاشت و همٔه قرضها
را خواهیم بخشید.
32هریک از ما ،هر سال پنج گرم نقره برای هزینٔه معبد بزرگ
پرداخت خواهد کرد.
33ما این چیزها را برای پرس���تش خ���دا ته ّیه خواهیم کرد:
نان مقدّس ،هدی�ه�ٔ �آردی روزانه ،و حیوانی ب���رای قربانیهای
سوختنی روزانه ،قربانیهای مقدّس روز سبت ،جشنهای ماه
نو ،جشنهای سالانه ،هدایای مقدّس دیگر ،قربانی گناه برای
ک ّفارٔه قوم اس���رائیل و هر چیزی که در معبد بزرگ خدا به �آن
نیاز است.
34ما مردم ،کاهنان و لاویان هر سال برای گزینش خاندانی
که میباید چوب برای سوختن قربانیهای خداوند ،خدایمان
مطابق شریعت ته ّیه کند ،قرعه خواهیم انداخت.
35ما هر ساله ،نوبر فر�آوردههای زمین و نوبر درختان میوه را
به معبد بزرگ خواهیم �آورد.
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36همچنین پس���ران نخس���تزادٔه خود را نزد کاهنانی که در
معبد بزرگ خدمت میکنند ،خواهیم برد و مطابق شریعت به
خدا تقدیم میکنیم .همچنین نخس���تزادٔه گاو و گوسفند و ُبز
را تقدیم خواهیم کرد.
37ما خمی���ری را که از نوبر غلّه �آم���اده میکنیم همراه نوبر
میوههای گوناگون و نوبر شراب و روغن زیتون به نزد کاهنانی
که در معبد بزرگ هستند ،خواهیم برد.
م���ا یک ده ِم فر�آوردههای زمین خود را به لاویانی که در
روس���تاهای ما مس���ئول جمع�آوری ده یک هستند ،خواهیم
داد38 .هن���گام جم���ع�آوری ده یک ،کاهنانی که از نس���ل
ه���ارون هس���تند همراه لاوی���ان خواهند ب���ود و لاویان باید
ی���ک دهم ده یکهایی را که جم���ع�آوری میکنند ،به انبار
معبد بزرگ بدهند39 .مردم اس���رائیل و لاویان باید س���هم
هدای���ای غلّه ،ش���راب و روغ���ن زیتون را ب���ه انبارها جایی
که وس���ایل معبد ب���زرگ نگهداری میش���ود و اتاقهایی که
کاهنان ،نگهبانان معبد بزرگ و س���رایندگان در �آن زندگی
میکنن���د ،بیاورن���د.
ما از خانٔه خدای خود غافل نخواهیم شد.

11

مردمی که در اورشلیم زندگی کردند

رهبران در شهر اورش���لیم ساکن شدند و بق ّیٔه مردم
قرعه انداختن���د که از هر ده خانواده ،یکی را برای
س���کونت در شهر مقدّس اورش���لیم برگزینند و بق ّیٔه در شهرها
و روس���تاهای دیگر ساکن ش���وند2 .مردم کسانی را که برای
زندگی در اورشلیم داوطلب میشدند ،میستودند3 .در شهرها
و روستاهای دیگر اس���رائیل ،کاهنان ،کارگران معبد بزرگ و
بازماندگان نس���ل خدمتکاران سلیمان در املاک و روستاهای
خود زندگی میکردند.
فهرست زیر اس���امی افراد مقدّم طایفٔه یهودا میباشد که در
اورشلیم زندگی میکردند.
4اعضای طایفٔه یهودا:
عتایا پسر ُعزیا پسر زکریا ،زکریا پسر امریا ،امریا پسر شفطیا،
شفطیا پسر مهللئیل و مهللئیل از نسل فارص بود.
5معس���یا پسر باروک ،باروک پس���ر کلخوره ،کلخوره پسر
حزیا ،حزیا پسر عدایا ،عدایا پسر یویاریب ،یویاریب پسر زکریا
و زکریا پسر شیلونی بود.
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6از نسل فارص چهارصد و شصت و هشت نفر که مردان
بارزی بودند ،در اورشلیم زندگی میکردند.
7از طایفٔه بنیامین:
سلو پسر مشلام ،مشلام پسر یوعید ،یوعید پسر فدایا ،فدایا
پسر قولایا ،قولایا پسر معسیا ،معسیا پسر ایتیئیل ،ایتیئیل پسر
اشعیا بود.
8جبای و سلای از اقوام نزدیک سلو بودند.
کلا ً نهصد و بیست و هشت نفر از طایفٔه بنیامین در اورشلیم
زندگی میکردند.
9یوئیل پسر زکری سرپرس���ت ،یهودا پسر هسنواه مقام دوم
رهبری شهر را داشت.
10کاهنان:
یدعیا پسر یویاریب ،یاکین.
11سرایا ،سرایا پس���ر حلقیا ،حلقیا پسر مشلام ،مشلام پسر
صادوق ،صادوق پسر مرایوت و مرایوت پسر اخیطوب کاهن
اعظم بود12 .روی هم رفته هشتصد و بیست و دو نفر از این
خاندان در معبد بزرگ خدمت میکردند.
عدایا ،عدایا پسر یروحام ،یروحام پسر فللیا ،فللیا پسر امصی،
امصی پسر زکریا ،زکریا پسر فشحور و فشحور پسر ملکیا بود.
13افراد این خاندان دویست و چهل و دو نفر بودند و از سران
خاندانها محسوب میشدند.
عمشیسای پسر عزرئیل ،عزرئیل پس���ر اخزای ،اخزای پسر
مشلیموت ،مشلیموت پسر امیر بود.
14اعضای این خاندان صد و بیست و هشت نفر از جنگجویان
برجس���ته بودند .افسر برجستٔه ایش���ان زبدیئیل پسر هجدولیم
بود.
15لاویان:
شمعیا ،شمعیا پسر حشوب ،حشوب پسر عزریقام ،عزریقام
پسر حشبیا ،حشبیا پسر بونی بود.
16شبتای و یوزاباد ،از رهبران لاویان و مسئول انجام کارهای
خارج از معبد بزرگ بودند.
17متنیا پسر میکا ،میکا پسر زبدی و زبدی پسر �آساف بود.
او س���رایندگان معبد بزرگ را در نیایش و سپاسگزاری رهبری
میکرد.
بقبقیا دستیار متنیا بود.
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عبدا پسر شموع ،شموع پس���ر ِجلال و ِجلال پسر یدوتون
بود18 .دویس���ت و هش���تاد و چهار نفر لاوی در شهر مقدّس
اورشلیم زندگی میکردند.
19نگهبانان معبد بزرگ:
عقوب ،طلمون و بس���تگان ایش���ان صد و هفت���اد و دو نفر
بودند.
20سایر اسرائیلیها ،کاهنان و لاویان در املاک نیاکان خود
در شهرهای یهودا زندگی میکردند21 .کارگران معبد بزرگ
در بخشی از اورشلیم که عوفل نام داشت زندگی میکردند.
صیحا و جشفا سرپرستان ایشان بودند.
22سرپرست لاویانی که در اورشلیم زندگی میکردند ،عزی
پسر بانی ،بانی پسر حشبیا ،حشبیا پسر میکا و میکا از خاندان
�آساف بودند که مسئول موسیقی در معبد بزرگ بودند23 .جهت
رهبری موسیقی معبد بزرگ توسط طایفههای مختلف ،مق ّررات
سلطنتی میباشد.
24فتحیا پسر مشیزبئیل ،از خاندان زارح و طایفٔه یهودا بود و
نمایندٔه مردم اسرائیل در دربار پارس بود.
مردم شهرهای دیگر

25بس���یاری از مردم در ش���هرهای نزدیک کشتزارهایشان
زندگ���ی میکردند .اف���رادی که از طایفٔه یه���ودا بودند در
روستاهای قریتاربع ،دیبون ،یقبصیئیل و روستاهای نزدیک
زندگی میکردند�26 .آنان همچنین در ش���هرهای یش���وع،
مولاده ،بیت فالط27 ،حصر شوعال ،بئرشبع ،و روستاهای
�آنها28 ،صقلغ ،مکونه و روس���تاهای �آنه���ا29 ،عین رِمون،
صرع���ه ،یرم���وت30 ،زان���وح ،عدلام ،و روس���تاهای �آنها،
لاکیش و کش���تزارهای نزدیک �آن ،عزیقه و روس���تاهای �آن
س���اکن بودند .ب���ه این ترتیب مردم یه���ودا در منطقهای در
فاصل�ه�ٔ بئرش���بع در جن���وب و د ّرٔه هنوم در ش���مال زندگی
میکردن���د.
31مردم طایفٔه بنیامین در این ش���هرها س���اکن شدند :جبع،
مکماش ،عیا و بیتئیل و روستاهای نزدیک �آنها32 ،عناتوت،
نوب ،عنینه33 ،حاصور ،رامه ،حتایم34 ،حادید ،صبوعیم،
نبلاط 35لود ،اونو و د ّرٔه صنعتگران36 .گروهی از لاویان که
در سرزمین یهودا زندگی کرده بودند ،به سرزمین بنیامین فرستاده
شدند تا در �آنجا ساکن شوند.
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فهرست نامهای کاهنان و الویان

این اس���ت اس���امی کاهنان و لاویان���ی که همراه
زروبابل پسر ش���ئلتیئیل و یهوش���ع کاهن اعظم از
تبعید بازگشتند:
7-2از کاهنان:
سرایا ،ارمیا ،عزرا ،امریا ،ملوک ،حطوش ،شکنیا،
رحوم ،مریموت ،عدو ،جنتوی ،ابیا ،میامین ،معدیا،
بلجه ،شمعیا ،یویاریب ،یدعیا ،سلو ،عاموق ،حلقیا
و یدعیا.
این اشخاص در زمان َیهوشع از رهبران کاهنان بودند.
8لاویان:
یشوع ،بنوی ،قدمیئیل ،شربیا ،یهودا و متنیا و دیگر برادرانش
مسئول خواندن سرودهای ستایشی بودند.
9بقبقی���اُ ،عنّی و لاوی���ان دیگر در هنگام اج���رای برنامه در
برابرشان میایستادند.
فرزندان یهوشع کاهن اعظم

11-10یهوشع پدر یویاقیم ،یویاقیم پدر الیاشیب ،الیاشیب پدر
یویاداع ،یویاداع پدر یوناتان و یوناتان پدر یدوع بود.
فهرست سران کاهنان و الویان

21-12اینها سران خاندانهای کاهنان بودند که در زمان یویاقیم
کاهن اعظم خدمت میکردند:
کاهن

خاندان

رایا
حننیا
مشلام
یهوحانان
یوناتان
یوسف
هدنا
حلقای
زکریا
مشلام
زکری
...

سرایا
ارمیا
عزرا
امریا
ملوک
شبنیا
حاریم
مرایوت
عدو
جنتون
ابیا
منیامین
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کاهن

خاندان

لطای
شموع
یهوناتان
متنای
عزی
کلای
عابر
حشبیا
نتنئیل

موعدیا
بلجه
شمعیا
یویاریب
یدعیا
سلای
عاموق
حلقیا
یدعیا
ثبت خانوادههای الویان و کاهنان

22هنگامی که الیاشیب ،یهویاداع ،یوحانان و یدوع ،کاهن
اعظم بودند ،نامهای رؤس���ای خانوادهه���ای کاهنان و لاویان
ثبت شده بود .این ثبت نام در زمان سلطنت داریوش شاهنشاه
پارس ،به اتمام رسید.
23ولی نامهای سران لاویان و کاهنان فقط تا زمان یوحانان
پسر الیاشیب در دفاتر رسمی ثبت شده بودند.
تعیین وظایف در معبد بزرگ

24لاویان به سرپرستی حشبیا ،شربیا ،یشوع ،بنوی ،و قدمیئیل
به گروههایی تقسیم ش���دند و مطابق دستورات داوود پادشاه،
مرد خدا ،دو گروه در برابر یکدیگر میایستادند و در پاسخ به
یکدیگر سرودهای سپاسگزاری برای خدا میخواندند.
25نگهبانان���ی که از انبارهای معب���د در نزدیکی دروازههای
�آن نگهبانی میکردند عبارت بودند از :متنیا ،بقیقیا ،عوبدیا،
مشلام ،طلمون و عقوب.
26این افراد در زمان یویاقیم پس���ر یهوشع ،نؤه یهوصادوق،
نحمی���ای فرماندار و ع���زرای کاه���ن و عالِم ت���ورات زندگی
میکردند.
نحمیا دیوار شهر را تقدیس میکند

27هنگامیکه دیوارهای ش���هر تقدیس شدند ،لاویان از هر
جایی که زندگی میکردند ،فراخوانده ش���دند تا در سراییدن
سرودهای سپاس���گزاری به همراه نوای سنج و بربط و چنگ
ِ
لاویان سراینده از محلهایی که
شرکت کنند28 .خانوادههای
در اطراف اورشلیم و روستاهای نطوفات ساکن شده بودند 29و
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بیت جلجال ،جبع و عزموت گرد �آمدند30 .کاهنان و لاویان
مراسم پاکیزگی را برای خود و س���پس برای قوم ،دروازهها و
دیوار شهر انجام دادند.
31من رهبران یهودا را در بالای دیوار گرد �آوردم و مسئول ّیت
دو گروه بزرگ را به ایش���ان س���پردم که در پیرامون شهر گام
بردارند و از خدا سپاسگزاری کنند.
گروه نخست از روی دیوار به سمت راست به سوی دروازٔه
خاکروبه رفت32 .هوش���عیا به دنبال سرایندگان گام برداشت
و نیمی از رهبران یهودا به دنبال او رفتند35-33 .این کاهنان
درحالیکه شیپور میزدند به دنبال ایشان رفتند :عزریا و عزرا و
مشلام و یهودا و بنیامین و شمعیا و ارمیا و بعد از ایشان زکریا
پسر یوناتان ،یوناتان پسر ش���معیا ،شمعیا پسر متنیا ،متنیا پسر
میکایا ،میکایا پسر زکور ،زکور پسر �آساف36 .از خاندان او
شمعیا ،عزرئیلِ ،مللایِ ،ج َللای ،ماعای ،نتنئیل ،یهودا ،و حنانی
سازهایی که شبیه سازهای داوود پادشاه َمرد خدا بود ،با خود
حمل میکردند .عزرا عالِم تورات گروه مزبور را در راهپیمایی
رهبری میکرد37 .نزدیک دروازٔه چشمه از پلّههایی که به شهر
داوود میرس���ید بالا رفتند ،از کاخ داوود گذشتند و به طرف
دیوار نزد دروازٔه �آب در سمت شرقی شهر بازگشتند.
38گروه دیگری که سپاس���گزاری میکرد ،از روی دیوار به
سمت چپ رفت و من به همراه نیمی از مردم به دنبال ایشان
رفتیم .ما از ُبرج تنور و دیوار پهن گذشتیم39 .سپس از دروازٔه
افرایم ،دروازٔه یش���انه ،دروازٔه ماهی و ُبرج حننئیل و ُبرج صد
گذشتیم تا به دروازٔه گوسفند رسیدیم .ما راهپیمایی خود را در
دروازٔه محافظین پایان دادیم.
40بنابراین دو گروهی که س���رود شکرگزاری میخواند وارد
معبد بزرگ شدند.
علاوه بر رهبرانی که با من بودند41 ،این کاهنانی که شیپور
مینواختن���د نیز در گروه من بودند :الیاقیم ،معس���یا ،بنیامین،
میکایا ،الیوعینای ،زکریا و حننیا42 .گروه سرایندگان عبارت
بودند از :معسیا ،شمعیا ،العازار ،عزی ،یوحانان ،ملکیا ،عیلام،
و عازر .ایشان به رهبری یزرحیا با تمام توانشان با صدای بلند
سرود میخواندند.
43در �آن روز قربانیهای بسیاری با شادی تقدیم کردند و مردم
بسیار خوشحال بودند ،زیرا خدا ایشان را سرشار از شادمانی
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کرده بود .زنان و کودکان در جشن شرکت کردند و صدای
�آنان از فاصلٔه دور قابل شنیدن بود.
تدارک برای عبادت معبد بزرگ

44در �آن روز مردانی گمارده شدند تا مسئول گرد�آوری هدایا،
ده یکها و نوبر غلا ّت و میوههایی که هر سال به عمل می�آمد،
باشند .این مردان مس���ئول گرد�آوری سهم کاهنان و لاویان از
کشتزارهای نزدیک ش���هرهای مختلف مطابق شریعت بودند.
همٔه مردم یهودا از کاهنان و لاویان خرسند بودند45 .زیرا مراسم
طهارت و دیگر مراس���می را که خدا فرم���ان داده بود ،انجام
میدادند .نوازندگان و نگهبانان معبد بزرگ نیز وظایف خود
را مطابق دستوری که داوود پادش���اه و پسرش سلیمان صادر
کرده بودند ،انجام میدادند46 .از زمان داوود پادشاه و � ِ
آساف
موسیقیدان و از زمان قدیم ،موسیقیدانان سرودهای ستایشی
و سپاسگزاری خدا را رهبری کردهاند47 .در زمان زروبابل و
همچنین نحمیا ،همٔه مردم اسرائیل برای پشتیبانی از نوازندگان
و سرایندگان معبد بزرگ و نگهبانان معبد بزرگ هدایای روزانه
میدادند ،مردم هدایای مقدّس را به لاویان میدادند و لاویان
نیز سهم مق ّرر کاهنان را میدادند.

13

جدایی از بیگانگان

در �آن روز ،وقتی کتاب موسی را با صدای بلند
برای مردم خواندند به قسمتی رسیدند که در �آن
نوشته شده بود که عمونیان و مو�آبیان هرگز نباید به گردهم�آیی
قوم خدا وارد شوند2 .زیرا ایشان به قوم اسرائیل هنگام خروج
از مصر نان و �آب ندادند .بلکه به بلعام پول دادند که اسرائیل
را لعنت نماید ،ا ّما خدای م���ا لعنت را به برکت تبدیل کرد.
3هنگامیکه قوم اسرائیل این قانون را شنیدند ،همٔه بیگانگان
را جدا ساختند.
اصالحات نحمیا

4الیاشیب کاهن که انباردار معبد بزرگ بود و از اقوام طوبیا
بود5 ،اتاق بزرگی را به طوبی���ا داده بود .این اتاق فقط برای
انبار ک���ردن هدایای غلّهُ ،بخ���ور و ظروف معب���د بزرگ ،ده
یک و ش���راب و روغن زیتونی بود که به عنوان سهم مع ّین به
لاویان ،سرایندگان ،نگهبانان و هدایای کاهنان داده میشد.
6در زمان �آن رویداد ،من در اورشلیم نبودم؛ زیرا در سال سی
و دوم سلطنت اردشیر پادش���اه بابل * نزد او رفته بودم .پس از
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مدّتی از شاهنشاه اجازٔه رفتن گرفتم 7و به اورشلیم بازگشتم.
�آنجا با تع ّجب دریافتم که الیاش���یب اجازه داده بود ،طوبیا از
اتاقی در معبد بزرگ اس���تفاده کند8 .بس���یار خشمگین شدم
و ل���وازم او را از اتاق بیرون ریختم9 .دس���تور دادم که اتاق را
تطهیر کنند و ظروف معبد بزرگ و هدایای غلّه و ُبخور به �آن
بازگردانده شود.
10همچنین دریافتم که سهم لاویان و سرایندگان به ایشان داده
نشده بود .و لاویان و سرایندگانی که در معبد بزرگ خدمت
میکردند به کشتزارهای خود بازگشته بودند11 .پس رهبران را
سرزنش کردم زیرا اجازه داده بودند که معبد بزرگ نادیده گرفته
شود� .آنگاه لاویان و سرایندگان را باز�آوردم و ایشان را بار دیگر
بر کارهایشان گماردم�12 .آنگاه دوباره تمام قوم اسرائیل �آوردن
ده یک غلّه ،شراب و روغن زیتون را به انبارهای معبد بزرگ
�آغاز کردند13 .سپس مسئول ّیت انبارها را به شلمیای کاهن و
صادوق عالم تورات ،و فدایای لاوی سپردم .حانان پسر زکور،
نؤه متنیا را به دستیاری ایش���ان برگزیدم؛ زیرا ایشان درستکار
به شمار می�آمدند و من میدانستم که میتوانم به �آن مردان در
کار پخش کالا به همکارانشان اعتماد کنم.
14ای خدای من ،کارهایی را که برای معبد بزرگ و نیایش
در �آن انجام دادهام ،به یاد �آور.
15در �آن روزها ،در یهودا بعضی را دیدم که در روز س���بت
انگورها را م یافشردند و برخی دیگر غلّه و شراب ،انگور ،انجیر
و کالاهای دیگر بار الاغ میکردند و به اورشلیم میبردند .من
به ایشان هشدار دادم که در روز سبت هیچ کالایی نفروشند.
16گروه���ی از اهالی صور که در اورش���لیم زندگی میکردند،
ماهی و کالاهای گوناگونی به ش���هر می�آوردند و در سبت به
مردم ما میفروختند17 .رهبران یهودی را س���رزنش کردم و به
ایشان گفتم« :این چهکار پلیدی است که انجام میدهید و روز
سبت را بیحرمت میکنید�18 .آیا نیاکان شما با چنین کاری
باعث نشدند که خدای ما اینهمه بلا بر ما و بر این شهر وارد
بیاورد؟ و هنوز شما س���بت را بیحرمت میکنید و خدا را بر
اسرائیل بیشتر خشمگین میسازید».
19بنابراین دستور دادم که دروازههای شهر از شروع سبت تا
پایان �آن بسته شوند .گروهی از خدمتگزاران خود را بر دروازهها
گماردم تا مطمئن شوم که هیچ چیزی در روز سبت به شهر وارد
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نمیشود20 .بازرگانان و فروشندگان کالاهای گوناگون یکی دو
بار جمعه شب را در خارج از دیوارهای شهر گذراندند21 .ا ّما به
ایشان هشدار دادم و گفتم« :چرا شب را در پشت دیوار سپری
متوسل خواهم شد ».از
کردید ،اگر بار دیگر چنین کنید بزور ّ
�آن پس دیگر در روز س���بت نیامدند22 .به لاویان دستور دادم
که خود را تطهیر س���ازند و به نگهبانی دروازهها بپردازند تا از
نگه داشته شدن روز سبت اطمینان حاصل شود.
بزرگی
خدایا برای ای���ن کارها نیز مرا به یاد�آور و برحس���ب
ِ
مح ّبت پایدارت مرا ببخش.
23همچنی���ن در �آن روزها دریافتم ک���ه یهودیان با زنان اقوام
اش���دودی ،مو�آبی و عمونی ازدواج کرده بودن���د24 .نیمی از
فرزاندانشان به زبان اشدودی یا به زبانهای دیگر سخن میگفتند
و زبان ما را نمیدانستند ،ا ّما به زبانهای مردم گوناگون دیگر
سخن میگفتند25 .من �آن مردان را سرزنش کردم و ایشان را
لعنت کردم و �آنان را کتک زدم و مویهایشان را کَندم و مجبورشان
کردم که به نام خداوند سوگند یاد کنند که هرگز خودشان و
فرزندانش���ان با بیگانگان ازدواج نکنند26 .سپس گفتم« :این
زنان بیگانه بودند که س���لیمان پادشاه را به گناه کشیدند .او
مردی بزرگتر از تمامی پادش���اهان ملل دیگر ب���ود .خدا او را
دوست داشت و او را پادشاه تمام اسرائیل کرد .با این وجود
او در گناه افتاد�27 .آیا ما باید نمونٔه ش���ما را پیروی کنیم و با
ازدواج با زنان بیگانه از خدای خود سرپیچی کنیم؟»
28یکی از پسران یهویاداع ،پسر الیاشیب کاهن اعظم با دختر
سنبلط ،از شهر بیت حورون ازدواج کرده بود .بنابراین من او
را مجبور کردم که اورشلیم را ترک کند.
29خدایا ،به یاد �آور که این مردم چگونه مقام کهانت و پیمانی
را که با کاهنان و لاویان بستی ،بیحرمت کردند.
30پس ایشان را از هر چیز بیگانه پاک ساختم و �آییننامهای
برای کاهنان و لاویان مشخص کردم به طوری که هرکس وظیفٔه
خود را بداند31 .ترتیبی دادم تا هدایای هیزم برای س���وزاندن
هدایا و نوبر غلا ّت و میوهها در زمان مناسب �آورده شود .ای
خدای من تمام اینها را برای نیکویی من به یاد �آور.

883

کتاب استر
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.

1
6

2
7

3
8

884

4
9

5
10

کتاب استر
معرفی کتاب
ّ

کتاب استر ،شرح وقایعی است که در کاخ زمستانی شاهنشاهی
پارس ،خشایارشاه به وقوعپیوست.
در مرکز این حکایت ،دختری یهودی به نام استر قرار دارد
که به واس���طٔه ش���جاعت و از جانگذش���تگی در راه قومش،
سرانجام موفّق میشود �آنان را از نابودی به دست دشمنانشان
نجات بخشد .این کتاب همچنین تاریخچه و مفهوم عید پوریم
یهودیان را شرح میدهد.
تقسیمبندی کتاب

انتخاب استر به عنوان ملکه 23:2-1:1
توطئه هامان 14:5-1:3
محکوم شدن هامان به مرگ 10:7-1:6
شکست دشمنان یهود 3:10-1:8

1

سرپیچی ملکه وشتی از فرمان پادشاه

2-1خشایارشاه شاهنشاه پارس ،از تخت ملوکانه در پایتخت
خود یعنی شهر شوش ،بر قلمرویی شامل یکصد و بیست
و هفت استان ،از هندوستان تا حبشه فرمانروایی میکرد.
3او در س���ومین سال س���لطنت خود به افتخار افسران ارشد
و وزرایش مهمانی بزرگی برپا کرد .س���رکردگان نظامی پارس
و ماد و همچنین والیان و نُجبای استانها در �آن جشن حضور
داشتند4 .و پادشاه تمام غنایم دربار و شکوه و جلال �آن را به
مدّت شش ماه تمام به معرض تماشا گذاشت.
5س���پس پادش���اه مهمانی بزرگی برای تمام اهالی پایتخت،
از فقیر و غنی ترتیب داد .محل این مهمانی در باغهای کاخ
سلطنتی بود و مدّت یک هفتٔه تمام ادامه داشت6 .حیاط کاخ
با پردههای کتانی� ،آبی و سفید تزئین شده بود .این پردهها به
وسیلٔه ریسمانهای کتانی بنفش به حلقههای نقرهای ستونهای
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مرمر متّصل بودند .تختهای طلا و نقره در حیاط کاخ بر روی
سنگفرشهایی از مرمر سفیدُ ،در ،مرمر سیاه و فیروزه قرار داشت.
7شراب در جامهای طلایی که به اشکال مختلف ساخته شده
بود صرف میشد و پادش���اه در دادن شراب سلطنتی به مردم
سخاوت فراوان داشت8 .در نوشیدن شراب محدودیتی وجود
نداشت؛ زیرا پادشاه به خادمان دربار امر کرده بود که هرکس
هرقدر بخواهد ،میتواند بنوشد.
9در همان موقع ،ملکه وش���تی در داخل کاخ خشایارش���اه
مهمانی برای زنان ترتیب داده بود.
10در هفتمین روز مهمانی ،شاهنش���اه که از نوشیدن شراب
سرمست بود ،هفت خواجه سرای دربار را که مهومان ،بِزتا،
حربونا ،بغتا ،ابغت���ا ،زاتر ،و کارکاس نام داش���تند و خادمان
شخصی او بودند ،فراخواند 11و به �آنها امر کرد که ملکه وشتی
را ،با تاج سلطنتی بر سر ،به حضور او بیاورند .ملکه زن زیبایی
بود و پادشاه میخواست افسران و تمام مهمانان او ببینند که
ملکه چقدر زیباس���ت12 .ا ّما وقتی خادمان فرمان پادشاه را به
ملکه وشتی ابلاغ کردند ،او از �آمدن خودداری کرد .پادشاه
از این موضوع بسیار خشمگین شد.
13پادشاه عادت داشت که نظر مش���اوران خود را در مورد
اجرای قانون جویا شود .بنابراین ،مشاوران خود را که میدانستند
چه باید کرد فراخواند14 .نام این هفت نفر از بزرگان پارس و
ماد کرشنا ،شیتار ،ادماتا ،ترشیش ،مرسنا ،و مموکان بود .این
اشخاص بیش از سایر افسران مورد اعتماد پادشاه بودند و در
کشور دارای مقام بالایی بودند15 .پادشاه به این افراد گفت:
«من ،خشایارشاه ،خادمان خود را با فرمانی به نزد وشتی ملکه
فرستادم ،ولی او از فرمان من سرپیچی کرد .مجازات او طبق
قانون چیست؟»
�16آنگاه مموکان به پادشاه و افسران او گفت« :ملکه وشتی نه
تنها به پادشاه بلکه به م�أموران و تمام مردان در سراسر مملکت
اهانت کرده است17 .وقتی زنان در تمام حکومت بشنوند که
ملکه چه کرده اس���ت ،با تحقیر به ش���وهران خود مینگرند.
�آنها خواهند گفت' :خشایارشاه فرمان داد که ملکه وشتی به
حضور او برود ،ا ّما ملک���ه از فرمان او اطاعت نکرد18 '.وقتی
زنان افس���ران دربار پارس و ماد از رفتار ملکه �آگاه شوند ،قبل
از �آن که روز به پایان برسد� ،آن را برای شوهران خود تعریف
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میکنند .دیگر زنان احترامی برای شوهران خود قایل نمیشوند و
این موضوع موجب خشم شوهران میگردد19 .اگر اعلیحضرت
صلاح بدانند فرمانی صادر کنند که ملکه وشتی دیگر هیچگاه
اجازٔه شرفیابی به حضور پادشاه را نداشته باشد .همچنین امر
فرمایند که این مطلب در قوانین پارس و ماد ثبت گردد تا هرگز
قابل تغییر نباشد .سپس زنی که بهتر از او باشد به عنوان ملکه
انتخاب شود20 .وقتی این فرمان شما در سراسر این شاهنشاهی
وسیع اعلام شود� ،آنگاه تمام زنها با شوهران خود چه فقیر و
چه ثروتمند ،با احترام رفتار خواهند کرد».
21پادش���اه و م�أمورانش این پیشنهاد را پس���ندیدند و پادشاه
مطابق پیشنهاد مموکان عمل کرد 22و به هر یک از استانهای
شاهنش���اهی پیامی به خط و زبان محلی �آن استان فرستاد که
مطابق �آن ش���وهران رئیس خانوادٔه خود باش���ند و امرشان باید
اطاعت شود.

2

استر ملکه میشود

بعدها ،حتّی وقتی �آتش خشم پادشاه فرونشست ،باز
هم دربارٔه کردار وش���تی و فرمانی که برضد او صادر
ش���ده بود ،فکر میکرد2 .پس مش���اوران نزدیک پادشاه به او
گفتند« :چرا نمیخواهید چند دختر باکرٔه زیبا برایتان پیدا کنیم؟
3شما میتوانید م�أمورانی را در تمام ایالات بفرستید و امر کنید
که تمام دختران زیبا را به حرمسرای پادشاه در شوش بیاورند.
و هیجای خواجه ،رئیس حرمس���را به �آنها لوازم �آرایش بدهد.
�4آنگاه دختری را که از همه بیشتر میپسندید ،به جای وشتی،
به عنوان ملکه خود انتخاب کنید».
پادشاه این پیشنهاد را پسندید و طبق �آن عمل کرد.
5در ش���هر ش���وش یک نفر یهودی به نام مردخای پسر یائیر
زندگی میکرد .او از طایفٔه بنیامین و فرزند قیس و شمعی بود.
6وقتی نبوکدنصر پادشاه بابل ،یهویاکین پادشاه یهودا را همراه
با ع ّدهای از یهودیان به اسارت برد ،مردخای نیز در بین اسیران
بود7 .دختر عموی او استر نام داشت که نام عبری او َهدَسه
و دختری بسیار زیبا و خوشاندام بود .بعد از مرگ والدینش،
مردخای او را به فرزندی قبول کرده و مثل دختر خود وی را
بزرگ کرده بود.
8وقتی پادش���اه فرم���ان جدید خود را ص���ادر کرد و دختران
بسیاری را به شوش �آوردند ،اس���تر نیز در بین �آنان بود .او نیز
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در کاخ س���لطنتی تحت مراقبت هیجای ،خواجه سرای دربار
قرار گرفت9 .استر مورد تو ّجه و لطف هیجای واقع شد .پس
بلافاصله برنامٔه غذایی مخصوصی برای او ترتیب داد و لوازم
�آرایش نیز در اختیارش گذاشت .او بهترین مکان را در حرمسرا
به اس���تر اختصاص داد و هفت دختر را از کاخ س���لطنتی به
خدمت او گماشت.
10طبق مشورت مردخای ،استر به هیچکس نگفت که یهودی
است11 .مردخای هر روز در مقابل حیاط حرمسرا قدم میزد تا از
وضع استر باخبر شود و بداند که چه اتّفاقی برای او رخ میدهد.
12مدّت زمان �آرایش دختران یک سال طول میکشید .شش
ماه از این مدّت صرف مالیدن روغن ُمر بر بدن �آنها و ش���ش
ماه دیگر هم با مصرف عطریّات و لوازم �آرایش سپری میشد.
بعد از �آن هر یک از دختران را به نوبت به حضور خشایارشاه
میبردند13 .وقتی دختری از حرمسرا به کاخ پادشاه میرفت،
میتوانست به دلخواه خود لباس بپوشد14 .هر دختری که شب
را در کاخ با پادش���اه میگذراند ،روز بعد به حرمسرای دیگر
منتقل میشد تا تحت مراقبت شعشغاز خواجه سرا و سرپرست
صیغههای پادش���اه قرار گیرد .او دیگر نمیتوانست به حضور
پادشاه برود ،مگر اینکه مورد پسند پادشاه قرار میگرفت و او
را به نام فرا میخواند.
15سرانجام ،نوبت استر فرا رسید که نزد پادشاه برود .او فرزند
ابیحایل ،دختر عموی مردخای بود و مردخای او را به فرزندی
قبول کرده بود .او طبق هدایت هیجای لباس پوشید و هر که
او را میدید ،تحسینش میکرد16 .به این ترتیب ،در هفتمین
سال پادشاهی خشایارشاه ،در ماه دهم ،یعنی ماه طیبت ،استر
را به کاخ پادشاه بردند17 .پادشاه او را بیش از هر دختر دیگری
دوست داشت و او زیادتر از سایر دختران مورد تو ّجه و عنایت
پادش���اه قرار گرفت .پادشاه تاج سلطنتی را بر سر او گذاشت
و او را به جای وش���تی ،ملکٔه خود ساخت�18 .آنگاه مهمانی
بزرگی به افتخار استر ترتیب داد و تمام م�أموران عالیرتبه و وزرای
خود را دعوت کرد� .آن روز را در تمام شاهنشاهی تعطیل اعلام
نمود و هدایای شاهانه بین مردم توزیع کرد.
نجات پادشاه توسط مردخای

19در همان روزها ،مردخای هم از طرف پادشاه به مقام مهمی
منصوب شد20 .استر هنوز به کسی نگفته بود که یهودی است،
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چون مردخای به او گفته بود که این راز را به کسی فاش نکند
و استر هم مانند زمان کودکی از مردخای اطاعت میکرد.
21در یکی از روزهایی که مردخای در کاخ پادشاه خدمت
میکرد ،دو نفر از خواجه سرایان به نامهای بغتان و ترش که
مسئول پردهداری کاخ بودند ،کینٔه پادشاه را در دل خود گرفتند
و نقشهای طرح کردند که او را به قتل برسانند22 .مردخای از
نقشٔه �آنها باخبر شد و ماجرا را به استر ملکه گفت .استر هم
�آن خبر را از جانب مردخای به اطّلاع پادشاه رساند23 .وقتی
راجع به این امر تحقیق کردند معلوم شد که حقیقت دارد ،و
پادشاه هر دو خواجه سرا را به دار �آویخت و امر کرد که شرح
این واقعه در اسناد رسمی ثبت گردد.

3

دسیسۀ هامان برای نابودی یهودیان

مدّتی بعد ،خشایارشاه ش���خصی به نام هامان را به
مقام صدارت منصوب کرد .هامان پسر همداتا و از
خاندان اجاج بود2 .پادشاه امر کرد که تمام م�أموران و خادمان
دربار در مقابل هامان تعظیم کرده زانو بزنند .همٔه این افراد از
امر پادشاه اطاعت کردند غیراز مردخای که از این کار امتناع
ورزید3 .س���ایر م�أموران و خادمان دربار ،از او پرسیدند« :چرا
از امر پادشاه اطاعت نمیکنی؟» �4آنها هر روز اصرار کرده و از
او میخواستند که مانند دیگران به هامان احترام بگذارد ،ولی
مردخای به س���خن �آنها گوش نمیداد و به �آنها گفته بود که:
«من یهودی هس���تم و نمیتوانم در براب���ر هامان تعظیم کنم».
پس �آنها جریان را به اطّلاع هامان رس���انیدند و نمیدانس���تند
�آیا هامان رفتار مردخای را تح ّم���ل خواهد کرد یا نه5 .هامان
وقتی فهمید مردخای حاضر نیس���ت در براب���ر او تعظیم کند،
بسیار غضبناک شد6 .و وقتی پی برد او یهودی است تصمیم
گرفت نه تنها مردخای ،بلکه تمام یهودیان شاهنشاهی پارس
را به قتل برساند.
7در ماه نیس���ان یعنی اولین ماه از دوازدهمین سال سلطنت
خشایارش���اه ،هامان دس���تور داد با پوریم فال بگیرند تا روز و
ماه مناسب را برای انجام نقشهاش بیابند .روز سیزدهم از ماه
اَدار که دوازدهمین ماه سال بود برای اجرای این کار مناسب
تشخیص داده شد.
8پس هامان به پادشاه گفت« :ملّتی از نژاد متفاوت در سراسر
حکومت تو و در هر اس���تان پراکنده ش���دهاند� .آداب و رسوم
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�آنها برخلاف �آداب و رسوم سایر مردم میباشد .از �آن گذشته
�آنها قوانین این مملکت را رعایت نمیکنند .از این رو به نفع
شما نیس���ت که متح ّمل �آنها شوید9 .اگر اعلیحضرت صلاح
بدانند ،دستوری صادر شود تا مطابق �آن همٔه �آنان کشته شوند.
اگر چنین دستوری صادر فرمایید ،من تع ّهد میکنم سیصد و
چهل و پنج تُن نقره برای ادارٔه امور شاهنشاهی به خزانهداری
سلطنتی پرداخت کنم».
10پادشاه انگشتر خود را که با �آن فرامین رسمی سلطنتی را
ُمهر میزد ،از انگشت خود در �آورد و به هامان پسر همداتای
اجاجی ،دشمن قوم یهود داد11 .پادشاه به او گفت« :این قوم
و ثروت �آنها متعلّق به توس���ت ،هرطور ک���ه میخواهی با �آنها
رفتار کن».
12پس در روز س���یزدهم ماه اول هامان منش���یان پادش���اه را
فراخواند و متن فرمان را برای �آنها انشاء نمود و از �آنان خواست
تا �آن را به تمامی زبانها و خطهای متداول در حکومت ترجمه
كنند و س���پس فرمان مذكور را به تمامی امیران ،فرمانداران و
صاحبمنصبان بفرس���تند .این فرمان با نام و ُمهر خشایارشاه
صادر و ممهور گردید13 .م�أموران مخصوص این فرمان را به
کلّیه نواحی شاهنشاهی رساندند .طبق �آن فرمان تمام یهودیان،
از پیر و جوان ،مرد و زن میبایست در یک روز ،یعنی در روز
ترحم
س���یزدهم ماه اَدار ،کشته ش���وند� .آنها میبایست بدون ّ
کشته شده و اموالش���ان ضبط گردد14 .متن فرمان میبایست
در هر اس���تان به اطّلاع عموم میرس���ید تا همه برای �آن روز
�آماده باشند.
15به دستور پادشاه این فرمان در شهر شوش ،پایتخت کشور
به اطّلاع عموم رسانیده شد و م�أموران مخصوص این اخبار را
به سایر استان نیز رسانیدند .درحالیکه شهر شوش در اضطراب
بود ،پادشاه و هامان نشسته با هم شراب مینوشیدند.

4

مردخای از استر تقاضای کمک میکند

وقتی مردخای از این امر اطّلاع یافت ،از شدّت ناراحتی
لباس خود را درید و پلاس بر تن کرد .خاکس���تر بر
سر خود ریخت و در کوچههای شهر راه میرفت و با صدای
بلند گریه و زاری میکرد2 ،تا اینکه به در ورودی کاخ رسید.
او داخل نشد ،چون هیچکس با پلاس اجازٔه ورود به کاخ را
نداشت3 .در تمام اس���تان ،در هر جا فرمان پادشاه به اطّلاع
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مردم میرسید ،یهودیان با صدای بلند میگریستند� .آنها روزه
میگرفتند ،گریه و ناله میکردند و بسیاری از �آنان پلاس پوشیده
بر خاکستر مینشستند.
4وقتی ندیمهها و خواجه سرایان استر از �آنچه مردخای میکرد
به او خبر دادند ،استر بس���یار ناراحت شد .او برای مردخای
لباس فرس���تاد تا �آن را ب���ه جای پلاس بپوش���د ،ولی مردخای
نپذیرف���ت�5 .آنگاه او ،هتاک یکی از خواجه س���رایانی را که
پادشاه به خدمتش گماشته بود ،فراخواند و از او خواست نزد
مردخای برود و ببیند چه شده و چرا مردخای چنین میکند.
6هتاک نزد مردخای که در میدان شهر در جلوی ورودی کاخ
بود ،رفت7 .مردخای همهچیز را دربارٔه خود و مقدار پولی که
هامان حاضر بود در مقابل کشتن تمام یهودیان به خزانٔه دربار
بپردازد ،به او گفت8 .و یک نسخه از فرمانی را که در شهر
شوش منتشر شده بود که به موجب �آن باید همٔه یهودیان کشته
شوند به هتاک داد .مردخای از او خواهش کرد که �آن را به
استر برساند و اوضاع را برای او شرح دهد و او را وادار کند
نزد پادشاه رفته ،از او تقاضا کند بر قومش تر ّحم شود9 .هتاک
رفته پیغام مردخای را به اطّلاع استر رس���انید10 .و استر از او
خواست این پیغام را به مردخای بازگرداند«11 :اگر کسی ،چه
مرد و چه زن ،بدون اینکه فراخوانده شده باشد ،برای دیدن
پادشاه وارد قسمت اندرونی کاخ شود ،جزایش مرگ است .این
قانون است .همه ،از مشاوران مخصوص گرفته تا مردم عادی
اس���تان ،این را میدانند .فقط در یک صورت این قانون اجرا
نخواهد شد و �آن هم زمانی است که پادشاه عصای سلطنتی
خود را به طرف �آن شخص دراز کند .در �آن صورت جان او
در امان خواهد بود .ا ّما ال�آن یک ماه است که پادشاه مرا به
حضور خود نخوانده است».
12وقتی مردخای پیام استر را دریافت کرد 13در پاسخ به او
اخطار کرده گفت« :تص ّور نکن چون در کاخ سلطنتی هستی
جان تو نسبت به س���ایر یهودیان در امن ّیت بیشتری قرار دارد.
14اگر تو در زمان خطیری مثل امروز س���اکت بمانی ،کمک
و نجات از جای دیگری برای یهودیان خواهد رس���ید .ا ّما تو
خواه���ی مرد و خاندان پدریات از بین خواهد رفت .کس���ی
نمیداند ،شاید بهخاطر چنین روزی تو به این مقام رسیدی و
ملکٔه پادشاه پارس شدی».
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15استر در پاسخ ،این پیغام را برای مردخای فرستاد«16 :برو
و تمام یهودیان مقیم شهر ش���وش را جمع کن .همگی روزه
بگیرید تا سه روز و سه ش���ب چیزی نخورید و نیاشامید .من
نیز به اتّفاق ندیمههایم همی���ن کار را انجام خواهیم داد .بعد
از �آن من به حضور پادش���اه خواهم رف���ت ،هرچند این عمل
برخلاف قانون است .حتّی اگر لازم باشد در این راه بمیرم،
خواهم مرد».
17پس مردخ���ای رفت و �آنچه را که اس���تر به او گفته بود،
انجام داد.

5

دعوت استر از پادشاه و هامان به مهمانی

استر سه روز پس از ش���روع روزه لباس سلطنتی خود
را پوشید و به قس���مت اندرونی کاخ رفت و در �آنجا
روبهروی اتاق سلطنتی ایستاد .پادشاه داخل اتاق در مقابل در
ورودی ،برتخت نشسته بود2 .وقتی پادشاه استر ملکه را در �آنجا
ایستاده دید ،او را مورد تو ّجه قرار داد و چوگان طلای خود را
به سویش دراز کرد� .آنگاه استر جلو رفته نوک چوگان را لمس
کرد3 .پادشاه پرسید« :ای استر ملکه ،چه شده است؟ هرچه
بخواهی به تو خواهم داد ،حتّی نیمی از حکومت خود را».
4استر در پاسخ گفت« :اگر اعلیحضرت مایل باشند ،میخواهم
شما و هامان در مهمانیای که امشب برای شما ترتیب میدهم،
مهمان من باشید».
5پادشاه دستور داد هامان فوراً بیاید تا به اتّفاق هم به مهمانی
استر بروند .پس پادشاه و هامان به مهمانیای که استر ترتیب
داده بود رفتند6 .در موقع نوشیدن شراب پادشاه به استر گفت:
«به من بگو ،چ���ه میخواهی؟ حتّی اگر نیمی از حکومت مرا
بخواهی� ،آن را به تو خواهم داد».
7اس���تر در پاس���خ گفت«8 :در خواست و تقاضای من این
است :اگر اعلیحضرت مح ّبت فرمایند ،مایلم از شما و هامان
دعوت نمایم فردا هم مجدداً مهمان من باشید� .آن وقت تقاضای
خود را به عرض خواهم رسانید».
نقشهٔ کشتن مردخای توسط هامان

9وقتی هامان مهمانی استر را ترک کرد خوشحال و سرخوش
بود .ا ّما وقتی مردخ���ای را در جلوی در ورودی کاخ دید ،از
اینکه مردخای به احترام او از جایش بلند نشد و تعظیم نکرد،
نسبت به او بسیار خشمگین شد10 .با این حال خونسردی خود
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را حفظ کرد و به منزل رفت .سپس از دوستان خود دعوت کرد
به منزلش بیایند و از زن خود ،زرش ،نیز خواست در جمع �آنها
شرکت کند�11 .آنگاه هامان با غرور از تعداد پسرانش ،ارتقاء
مقامش به وسیلٔه پادشاه و از برتری خود بر سایر افسران پادشاه
با �آنها سخنگفت12 .همچنین هامان ادامه داده گفت« :استر
ملکه از هیچکس جز پادش���اه و من برای شرکت در مهمانی
خودش دعوت نکرد .او ب���از هم ما را فردا برای یک مهمانی
دیگر دعوت کرده اس���ت13 .ا ّما وقتی �آن مردخای یهودی را
میبینم که نزد در ورودی کاخ مینش���یند ،تمامی این چیزها
برایم بیارزش میشود».
14پس زن و دوس���تانش به او گفتند« :چرا دستور نمیدهی
چوبٔه داری به ارتفاع بیس���ت و سه متر بسازند؟ فردا صبح از
پادشاه درخواست کن تا مردخای را بر �آن به دار بکشند .سپس
میتوانی با خوشحالی به مهمانی ملکه بروی ».هامان این نقشه
را پسندید و دستور داد که چوبٔهدار را بسازند.

6

پادشاه مردخای را تکریم میکند

�آن شب پادش���اه نتوانست بخوابد .از این رو امر کرد
که اسناد تاریخی سلطنتش را برایش بخوانند2 .قسمتی
را خواندند مربوط به نقشٔه قتل پادشاه از جانب بغتان و ترش
و چگونگی �آشکار شدن �آن توسط مردخای بود؛ بغتان و ترش
دو نفر از خواجه س���رایان و از پرده داران کاخ پادشاه بودند.
3پادشاه پرسید« :در مقابل این خدمت چه پاداش و افتخاری
به مردخای داده شده است؟»
خادمان در جواب گفتند« :هیچ پاداش���ی به او داده نش���ده
است».
4پادشاه پرس���ید�« :آیا از صاحبمنصبان من کسی در اینجا
هس���ت؟» درس���ت در همان لحظه هامان وارد کاخ شد تا از
پادشاه بخواهد که مردخای را دار بزند5 .پس خادمان جواب
دادند« :هامان اینجاست و میخواهد شما را ببیند».
پادشاه گفت« :بگویید وارد شود».
6وقتی هامان وارد شد ،پادشاه به او گفت« :من بسیار مایلم
که ی���ک نفر را احترام نمایم .به نظر تو برای چنین ش���خصی
چه باید کرد؟»
هامان با خود گفت« :به غیراز من چه کسی میتواند مورد
ع ّزت و احترام پادشاه باشد».
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8-7پس در جواب پادشاه گفت« :امر فرمایید جامٔه شاهانه
را که پادش���اه در بر میکنند و اسبی را که اعلیحضرت سوار
میشوند با جواهرات س���لطنتی تزئین کرده ،برای او بیاورند.
�9آنگاه یک���ی از ام���رای عالیرتبه خود را بگماری���د تا �آن لباس
مخصوص را به او بپوشاند ،او را سوار اسب کرده در اطراف
شهر بگرداند و ندا کند' :بنگرید ،کسیکه پادشاه بخواهد او
را احترام کند ،اینگونه پاداش میگیرد»'.
10پس پادشاه به هامان گفت« :برو هرچه زودتر لباسها و اسب
را برای مردخای یهودی �آماده ک���ن .هرچه گفتی در مورد او
انجام بده .او در کنار دروازٔه ورودی کاخ نشسته است».
11پس هامان لباس و اس���ب را �آماده کرد و لباس شاهانه را
به مردخای پوش���انید .مردخای سوار بر اسب شد و هامان او
را به میدان شهر برد و ندا میکرد« :بنگرید ،کسیکه پادشاه
بخواهد او را احترام کند ،اینگونه پاداش میگیرد».
12بعد مردخای به طرف دروازٔه ورودی کاخ رفت ،ا ّما هامان
با اندوه فراوان درحالیکه روی خود را از خجالت پوشانیده بود
با عجله به خانٔه خود برگشت13 .او هر �آنچه را واقع شده بود،
به همسر و دوستان خود گفت� .آنگاه همسر و دوستان حکیم
وی به او گفتند« :قدرت تو به نفع مردخای کاس���ته شده .او
یهودی است و تو نمیتوانی بر وی غالب �آیی .او به طور قطع
تو را شکست میدهد».
هامان اعدام میشود

14درحالیکه �آنها هنوز مشغول صحبت بودند ،خواجه سرایان
پادشاه با عجله وارد خانه هامان شدند تا او را به مهمانی استر
ببرند.
پس پادشاه و هامان برای صرف غذا به مهمانی استر
رفتند2 .در موقع نوش���یدن شراب ،پادشاه باز از استر
پرسید« :استر ملکه ،بگو درخواست تو چیست؟ حتّی اگر نیمی
از حکومت را بخواهی ،به تو میدهم».
3ملکه اس���تر در جواب گفت« :خواهش من این است که
اگر اعلیحضرت همایونی به من التفات دارند و صلاح بدانند،
جان من و ملّتم را نجات بدهند؛ 4زیرا من و قومم برای کشتار
فروخته شدهایم .اگر تنها مثل غلام فروخته میشدیم ،ساکت
میماندم و هرگز مزاحم شما نمیشدم .ا ّما حالا خطر مرگ و
نابودی ما را تهدید میکند».

7
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5خشایارش���اه از استر ملکه پرسید« :چه کسی جر�أت چنین
کاری را دارد؟ �آن شخص کجاست؟»
6اس���تر جواب داد« :دش���من و �آزاردهندٔه ما ،همین هامان
شریر است!»
هامان با ترس به پادشاه و ملکه خیره شد7 .پادشاه خشمگین
شد و برخاسته به باغ کاخ رفت .هامان فهمید که پادشاه تصمیم
به مجازات او گرفته است .بنابراین در اتاق ماند تا برای جان
خود از ملکه استر التماس نماید8 .او بر روی تخت استر افتاد
تا از او رحمت بطلبد .وقتی پادش���اه به اتاق برگشت و او را
در �آن حال دید ،با فریاد گفت�« :آیا این شخص میخواهد در
حضور من و در کاخ من از ملکه هتک ناموس کند!»
به محض اینکه پادشاه این را گفت خواجه سرایان روی هامان
را پوشاندند�9 .آنگاه یکی از خواجه سرایان که حربونا نام داشت
گفت« :هامان به اندازهای گستاخ شده است که برای کشتن
مردخای که جان اعلیحضرت را از خطر نجات داد ،داری به
ارتفاع بیست و سه متر در خانٔه خود ساخته است».
پادشاه گفت« :هامان را بر همان دار بیاویزید».
10بنابراین ،هامان بر همان داری که برای کش���تن مردخای
�آماده کرده بود� ،آویخته شد و خشم پادشاه فرونشست.

8

یهودیان مقابله به مثل میکنند

در همان روز پادشاه تمام دارایی و اموال هامان ،دشمن
یهودیان را به استر ملکه بخشید .استر به پادشاه گفت
که مردخای از خویش���اوندان اوس���ت .از �آن به بعد مردخای
اجازه یافت به حضور پادشاه برود2 .پادشاه انگشتر خود را که
ُمهرش نیز بر �آن قرار داش���ت (که از هامان پس گرفته بود) از
انگشت خود بیرون �آورد و به مردخای داد .استر مردخای را
مسئول اموال هامان نمود.
3استر برای بار دوم بر پاهای پادشاه افتاد و با گریه و زاری از
پادشاه درخواست کرد تا نقشٔه شوم هامان اجاجی علیه یهودیان
را متوقّف سازد4 .پادشاه عصای طلای خود را به طرف او دراز
کرد ،و او برخاست و گفت«5 :اگر اعلیحضرت صلاح میدانند
و اگر من مورد لطفشان واقع ش���دهام ،خواهش میکنم فرمانی
صادر فرمایند تا از اجرای نقشٔه هامان پسر همداتای اجاجی ،برای
نابودی یهودیان در تمام استانها ،جلوگیری شود6 .چطور میتوانم
شاهد مرگ و نابودی اقوام و خویشاوندان خود باشم؟»
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7خشایارشاه به استر ملکه و مردخای یهودی گفت« :دیدید
که من هامان را بهخاط���ر توطئهاش به ضد یهودیان دار زدم و
اموال و دارایی او را به اس���تر بخشیدم8 .ا ّما فرمانی که به نام
پادشاه و ُمهر سلطنتی صادر ش���ده باشد ،لغو شدنی نیست.
در هر حال ،شما میتوانید هرچه که بخواهید به یهودیان در
همهجا بنویسید و میتوانید حکمی به نام من و با ُمهر سلطنتی
ممهور کرده بفرستید».
9پس مردخای در روز بیست و سو ِم ماه سوم ،یعنی ماه سیوان،
ُمنشیان پادش���اه را احضار کرد و حکمی را که خودش نوشته
بود ،برای یهودیان ،حاکمان ،والیان و م�أموران دولتی در تمام
یکصد و بیست و هفت استان از هندوستان تا حبشه فرستاد.
�آن حکم به خط و زبان محلی هر استان ،و همچنین به خط
و زبان خود یهودیان نوشته ش���د10 .مردخای فرمان را به اسم
خشایارشاه نوشت و با انگشتر س���لطنتی ُمهر کرد و �آن را به
وسیلٔه قاصدانی که بر سریعترین اسبها سوار بودند ،فرستاد.
11طبق این فرمان یهودیان از جانب پادشاه اجازه داشتند در
هر شهری برای دفاع از خود متّحد شوند .اگر افراد مسلّح از
هر ملّتی یا هر ناحیهای به یهودیان و زن و فرزندانش���ان حمله
نمایند� ،آنها حق دارند دشمنان خود را بکشند و اموالشان را
تصاحب کنند12 .روزی که برای این کار تعیین ش���د ،همان
روزی بود که برای کشتار یهودیان در نظر گرفته شده بود ،یعنی
روز سیزدهم ماه ادار که دوازدهمین ماه سال است13 .قرار بر
این شد که این فرمان به صورت یک اعلامیه در تمام نواحی به
اطّلاع همه برسد تا یهودیان بتوانند برای انتقام از دشمنان خود
در �آن روز �آماده باشند14 .به فرمان پادشاه قاصدان سوار بر اسب
شدند و با سرعت تمام حرکت کردند .این فرمان در پایتخت،
یعنی در شهر شوش نیز به اطّلاع عموم رسانده شد.
15مردخای در حالی کاخ را ترک کرد که ردایی شاهانه به
رنگ سفید و �آبی و با ردایی کتانی با سفید و بنفش زیبا در بر
داشت و تاج طلای باشکوهی بر سر نهاده بود� .آنگاه فریادهای
شادی مردم در تمام جادههای شهر شوش بلند بود16 .یهودیان
بهخاطر این موفق ّیت احساس خوشی و �آرامش میکردند17 .در
هر شهر و استانی که فرمان پادشاه قرائت میشد ،یهودیان با
خوشی و سرور �آن روز را جشن میگرفتند .در این موقع بسیاری
س یهودیان ،به �آیین �آنان گرویدند.
از مردم از تر ِ
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9

یهودیان دشمنان خود را نابود میکنند

روز سیزدهم ادار ،روزی که باید نخستین فرمان پادشاه
اجرا میش���د و دش���منان یهودیان در �آرزوی شکست
کامل �آنها بودند ،فرا رسید .ا ّما اوضاع تغییر یافت و یهودیان بر
دشمنان خود غالب شدند2 .در تمام شهرها و استانها ،یهودیان
برای حمله به کسانیکه در صدد �آزار �آنها بودند جمع شدند و
هیچکس جر�أت نداشت در برابر �آنان بایستد ،چون در همهجا
مردم از �آنها میترسیدند3 .تمام افسران ایالتی ،حاکمان ،والیان،
و اهل دربار ،هم���ه به یهودیان کمک میکردند ،چون �آنها از
مردخای میترسیدند4 .مردخای در سرتاسر مملکت مشهور شد،
زیرا شخص مقتدری در دربار پادشاه بود و قدرت او روزبهروز
بیشتر میشد5 .پس یهودیان میتوانستند هرطوری که بخواهند
با دش���منان خود رفتار کنند� .آنها با شمش���یر بر دشمنان خود
حمله میکردند و همٔه �آنان را میکشتند.
6تنها در پایتخت ،یعنی در شهر شوش ،یهودیان پانصد نفر
را کشتند10-7 .و ده پسر هامان پسر همداتا دشمن یهودیان به
نامهای فرشنداطا ،دلفون ،اسفانا ،فوراتا ،ادلیا ،اریداتا ،فرمشتا،
اریسای ،اریدای ،یزاتا در بین کشتهشدگان بودند .ولی اموال
کسی را غارت نکردند.
11تعداد کشتهش���دگان در شهر ش���وش همان روز به اطّلاع
پادشاه رسید12 .سپس پادشاه به استر ملکه گفت« :تنها در شهر
شوش یهودیان پانصد نفر از جمله ده پسر هامان را کشتهاند.
معلوم نیست در سایر استانها چند نفر را کشتهاند� .آیا خواهش
دیگری هم داری؟ هرچه بخواهی به تو میدهم .حالا بگو که
چه میخواهی تا به تو بدهم».
13استر در پاس���خ گفت« :اگر اعلیحضرت موافق باشند به
یهودیان در شهر شوش اجازه داده شود فردا هم همین کار را
انجام دهند و ده پسر هامان را به دار بیاویزند14 ».پادشاه امر
کرد که درخواست او عملی شود و فرمان لازم در شهر شوش
اعلام شد .اجساد پسران هامان به تماشای عموم گذاشته شد.
15در روز چهاردهم ادار باز یهودیان جمع شدند و سیصد نفر
دیگر را نیز در �آن شهر کشتند .ا ّما بازهم اموال کسی را تاراج
نکردند.
16یهودیان در سایر اس���تانها نیز خود را سازماندهی کرده از
خویش���تن دفاع نمودند� .آنها هفتاد و پنج هزار نفر از دشمنان
897

استر 9

خود را کشتند و خود را از دست �آنان خلاص کردند .ولی مال
هیچکس را غارت نکردند17 .این کشتار در روز سیزدهم ادار
رخ داد .روز بعد ،یعنی روز چهاردهم هیچکس کشته نشد و
�آنان �آن روز را به جشن و شادی اختصاص دادند.
18یهودیان ش���وش ،روز پانزدهم را جشن گرفتند ،چون �آنها
روزهای سیزدهم و چهاردهم مشغول کشتن دشمنان خود بودند.
روز پانزدهم از کشتن دست کشیدند19 .به این دلیل است که
یهودیان ساکن مناطق روستایی رو ِز چهاردهم ماه ادار را جشن
میگیرند و به یکدیگر غذا هدیه میدهند.
جشن پوریم

20مردخای این وقایع را ثبت نمود و نامههایی به تمام یهودیان
در سرتاسر استانهای پارس فرس���تاد 21که به �آنان میگفت هر
ساله روزهای چهاردهم و پانزدهم ادار را جشن بگیرند22 .اینها
روزهایی هستند که یهودیان از دست دشمنان خود رهایی یافتند
و در این ماه بود که غم و غصٔه �آنان به خوش���ی و سوگواری
�آنها به جشن تبدیل شد .پس �آنهاباید این روز را جشن بگیرند
و به یکدیگر و به فق���را غذا هدیه بدهن���د23 .یهودیان از امر
مردخای اطاعت کردند و از �آن به بعد ،همه ساله این روز را
جشن گرفتند.
24هامان پسر همداتای اجاجی و دشمن قوم یهود برای نابودی
یهودیان قرعه (که �آن را «پوریم» میگفتند) انداخته بود که در
کدام روز کشته شوند25 .ا ّما اس���تر به حضور پادشاه رفت و
پادشاه فرمانی صادر کرد که به موجب �آن هامان گرفتار همان
سرنوشتی شد که برای یهودیان در نظر گرفته بود ،یعنی او و
پس���رانش به دار �آویخته شدند26 .به این دلیل �آن ایّام را پوریم
مینامند ک���ه معنی �آن «فال یا قرعه» اس���ت .یهودیان بهخاطر
نامههایی که مردخای نوش���ته بود و همچنین به دلیل �آنچه که
برای خودشان اتّفاق افتاده بود27 ،این را رسم خود قرار دادند
که خود و فرزندانش���ان و همچنین کس���انیکه به دین یهودی
میگروند ،همهس���اله این دو روز را طبق امر مردخای جش���ن
بگیرند28 .بنابراین ،قرار بر این شد که تمام خانوادههای یهودی،
نسل در نسل ،در هر شهر و دیاری که باشند این روزها را به
یاد �آورده ،جشن بگیرند.
�29آنگاه ملکه اس���تر ،دختر ابیحایل ،با استفاده از اختیارات
و قدرتی که به عنوان ملکه داش���ت ،نامٔه مردخای را مبنی بر
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برگزاری دایمی مراسم پوریم ت�أیید کرد30 .نامه خطاب به همٔه
یهودیان بود و نسخههای �آن به یکصد و بیست و هفت استان
در شاهنشاهی پارس فرس���تاده شد که خواهان صلح و �آرامش
برای یهودیان بود31 .و از �آنها و فرزندانشان درخواست شده
بود همانطور که مراسم روزه و سوگواری را رعایت میکنند،
ایّام پوریم را نیز برگزار نمایند .این از جانب مردخای و اس���تر
امر شده بود.
32دستور استر در مورد تثبیت قوانین مربوط به پوریم بر روی
طومار نوشته شده بود.

10

عظمت خشایارشاه و مردخای

خشایارشاه از تمام مردم نواحی ساحل دریا و همچنین
مردم داخلی بیگاری میگرفت2 .تمام کارهای بزرگ
و باش���کوه او و همچنین ش���رح اینکه چگونه مردخای به این
مقام عالی ارتقاء یافت ،در کتاب تاریخ پادشاهان پارس و ماد
ثبت شده است3 .مردخای یهودی بعد از خشایارشاه ،بالاترین
مقام را داشت .او مورد احترام قوم خود بود و همٔه �آنها او را
دوست میداشتند .او برای س���عادت قوم خود و برای امن ّیت
فرزندان �آنها کوشش فراوان کرد.
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کتاب ا ّیوب
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب ا ّیوب
معرفی کتاب
ّ

کتاب ایّوب ،داس���تان زندگی مردی است که بدبختیها و
سختیهای زیادی را تح ّمل نمود .او تمام فرزندان و دارایی خود
را از دست داد و خودش نیز به بیماری کریهی مبتلا شد.
سپس در نوعی مباحثه و تفسیر ،عکسالعمل ایّوب و دوستانش
به طرز بسیار زیبا و ش���اعرانهای بیان گردیده است و سرانجام
خدا ،که مرکز اصل���ی مباحثات و گفتار �آنها ب���ود ،به ایّوب
ظاهر میشود.
دوستان ایّوب مسئلٔه گرفتاری او را ،از نقطه نظر مسائل سنتی-
مذهبی مورد گفتوگو و تفسیر قرار میدهند� .آنها معتقدند که
چون خدا ،خوبی را با خوبی پاداش میدهد و گناه را با تنبیه
مجازات میکند ،پس رنج و درد ایّوب نشانٔه این است که او
مرد گناهکاری اس���ت .ا ّما برای ایّوب این مسئله خیلی ساده
است .او خود را سزاوار چنین مجازات بیرحمانهای نمیداند.
چون او مردی فوقالعاده نیک و عادل است ،نمیتواند بفهمد
که چگونه ممکن اس���ت خدا اجازه ده���د چنین وقایع تلخ و
شریرانهای برای وی اتّفاق بیافتد .بنابراین خیلی گستاخانه ،خدا
را متّهم میسازد .ایّوب ایمان خود را از دست نمیدهد؛ ولی
مایل است در حضور خدا عادل شمرده شود و خود را مردی
نیک به حساب می�آورد.
خدا به پرسش ایّوب پاس���خ نمیدهد ،بلکه در مقابل ایمان
ایّوب ،با روش���ی ش���عرگونه حکمت و قدرت الهی خویش را
نشان میدهد .ایّوب س���پس با فروتنی تمام ،خدا را حکیم و
بزرگ اعلام نموده و از کلمات خشونت بار و نابجایی که بر
زبان �آورده است توبه میکند.
خاتمٔه کتاب ،شرح بازگشت ایّوب به وضع اول خود و به
مقام و منزلتی بالاتر از مقام نخستینش میباشد .همچنین خدا
دوستان ایّوب را که گمان میکردند تمام اصول و علّت درد و
رنج ایّوب را درک کردهاند ،سرزنش میکند .ایّوب نیز اعلام
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میکند که خدا در حقیقت حکیم و داناست و بالاتر از هرگونه
فلسفه و سنّتهای مذهبی میباشد.

تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 13:2-1:1
ایّوب و دوستانش 40:31-1:3
الف -شکایت ایّوب 26-1:3
ب -گفتوگوی اول 22:14-1:4
ج -گفتوگوی دوم 34:21-1:15
د -گفتوگوی سوم 23:27-1:22
ه -در ستایش حکمت 28-1:28
و -گفتار آخر ایّوب 40:31-1:29
گفتار الیهو 24:37-1:32
پاسخ خداوند به ایّوب 6:42-1:38
خاتمه 17-7:42

1

آزمایش ایمان ا ّیوب

در زمین عوص مردی بود به نام ایّوب .او شخصی بیعیب
و درستکار بود .از خدا میترسید و از گناه دوری میکرد.
2هفت پسر و سه دختر داشت3 .هفت هزار گوسفند ،سه هزار
شتر ،پانصد جفت گاو ،پانصد الاغ و همچنین خادمان زیادی
داشت .او ثروتمندترین مرد مشرق زمین بود.
4هریک از پس���ران ایّوب به نوبت در خانٔه خود مهمانی برپا
میکردند و خواهران خود را هم دعوت مینمودند که در مهمانی
�آنها ش���رکت کنند5 .بعد از پایان مهمان���ی ،ایّوب صبح زود
برمیخاست و برای طهارت فرزندان خود قربانی تقدیم میکرد.
او این کار را به این سبب میکرد که اگر فرزندانش ندانسته در
پیشگاه خدا گناهی کرده باشند ،گناهشان بخشیده شود.
6روزی که فرش���تگان در حضور خداوند جمع شده بودند،
شیطان هم همراه �آنها بود7 .خداوند از شیطان پرسید« :تو از
کجا �آمدهای؟»
شیطان جواب داد« :به دور زمین میگشتم و سیاحت میکردم».
8خداوند از او پرسید�« :آیا بندٔه من ایّوب را دیدی؟ در تمام
روی زمین کس���ی مانند او پیدا نمیشود .او از من میترسد و
از هرگونه کار بد ،دوری میکند».
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9شیطان گفت« :اگر خداترسی برای ایّوب فایدهای نمیداشت،
�آیا این کار را میکرد؟ 10تو همیشه از او و خانوادهاش و اموالش
پشتیبانی کردهای و به هر کاری که میکند ،برکت دادهای و
�آنقدر گلّه و رمه به او بخشیدهای که تمام سرزمین را پر کرده
است11 .داراییاش را از او بگیر� ،آنگاه خواهی دید که �آشکارا
به تو کفر خواهد گفت!»
12خداوند فرمود« :بسیار خوب ،همٔه داراییاش را در اختیار
تو میگذارم .برو و هر کاری که میخواهی بکن ،ا ّما به خودش
ضرری نرسان!» پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت.
ا ّیوب دارایی و فرزندان خود را از دست میدهد

13روزی که پسران و دختران ایّوب در خانٔه برادر بزرگشان
مهمان بودند14 ،قاصدی نزد ایّوب �آمد و به او گفت« :گاوهایت
ش���خم میکردند و ماده الاغهایت در کن���ار �آنها میچریدند.
15ناگهان سابیها حمله کردند .تمام حیوانات را با خود بردند
و خادمان تو را کشتند .تنها من زنده مانده ،فرار کردم و �آمدم
تا تو را از ماجرا �آگاه سازم».
16حرف قاصد هنوز تمام نشده بود که شخص دیگری �آمد و
گفت�« :آتش خدا از �آسمان فرود �آمد و گوسفندان و شبانانت را
از بین برد .فقط من سالم ماندم و �آمدم تا به تو خبر بدهم».
17این شخص هنوز حرف میزد که قاصد دیگری از راه رسید
و گفت« :سه دستٔه کلدانیان بر ما حمله �آوردند و شترهایت را
ربودند و خادمانت را با شمشیر کشتند .تنها من توانستم که
فرار کنم و بیایم به تو بگویم».
18پیش از �آن که این شخص سخنان خود را تمام کند،
قاصد چهارم �آمد و گفت« :پس���ران و دخترانت در خانٔه
برادر بزرگش���ان مهمان بودند 19که ناگهان باد ش���دیدی
از جان���ب بیاب���ان وزید ،خانه را بر س���ر فرزندانت خراب
ک���رد و همه مردن���د .فقط من زنده ماندم و �آمدم تا تو را
�آگاه کن���م».
�20آنگاه ایّوب برخاست ،لباس خود را پاره کرد ،سر خود را
تراشید و روی زمین به سجده افتاد 21و گفت« :از رحم مادر
برهنه به دنیا �آمدم و برهنه ه���م از دنیا میروم .خداوند داد و
خداوند گرفت ،نام خداوند متبارک باد!»
مقصر
22در تم���ام این احوال ،ایّوب گن���اه نورزید و خدا را ّ
ندانست.
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آزمایش دوم ا ّیوب

بار دیگر فرشتگان به حضور خداوند �آمدند و شیطان
هم همراه �آنها بود2 .خداوند از شیطان پرسید« :تو از
کجا �آمدهای؟»
ش���یطان جواب داد« :به دور زمین میگش���تم و س���یاحت
میکردم».
3خداوند پرسید�« :آیا بندٔه من ایّوب را دیدی؟ در تمام روی
زمین کس���ی مانند او پیدا نمیشود .او ش���خصی درستکار و
بیعیب است .از من میترسد و هیچ خطایی از او سر نمیزند.
با وجود اینکه مرا وادار ساختی تا به تو اجازه دهم ،بدون سبب
به او �آسیب برسانی ،او هنوز هم در ایمان خود نسبت به من
وفادار مانده است».
4شیطان در جواب خداوند گفت« :انسان برای اینکه زنده بماند
حاضر است از همهچیز خود دست بکشد5 .به بدن او �آسیب
برسان و خواهی دید که �آشکارا به تو کفر خواهد گفت».
6خداوند به شیطان فرمود« :بسیار خوب ،او در اختیار توست،
ا ّما او را نکش».
7پس شیطان از حضور خداوند بیرون رفت و ایّوب را از سر
تا پا به ُد َملهای دردناک مبتلا کرد8 .ایّوب در میان خاکستر
نشست و با یک تکه س���فال ،بدن خود را میخارید9 .زنش
به او گفت« :تو هنوز هم نس���بت به خدا وفادار هستی؟ خدا
را لعنت کن و بمیر».
10ا ّما او در جواب گف���ت« :تو همچون یک زن ابله حرف
میزنی� .آیا تو میخواهی ک���ه ما چیزهای ِ
خوب خدا را قبول
کنیم و چیزهای بد را نپذیریم؟» با همٔه این مصیبتها که بر سر
ایّوب �آمد ،او برضد خدا چیزی نگفت.
دوستان ا ّیوب

11وقتی سه نفر از دوستان ایّوب به نامهای الیفاز تیمانی ،بلدد
شوحی و سوفر نعماتی� ،آگاه شدند که چه بلاهایی بر سر ایّوب
�آمده است ،تصمیم گرفتند که باهم برای تسلّی و عیادت نزد
او بروند12 .وقتی �آنها ایّوب را از دور دیدند ،او را نشناختند.
بعد با صدای بلند گریستند ،لباس خود را دریدند و خاک بر
سر خود پاش���یدند�13 .آنها هفت شبانهروز در کنار او بر زمین
نشستند و هیچکدام با او حرفی نزدند ،زیرا دیدند که درد او
بسیار شدید است.
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شکایت ا ّیوب

بالاخره ایّوب لب به سخن گشود و روزی را که متولّد
شده بود نفرین کرد:

ایّوب

 3-2لعنت بر �آن روزی که به دنیا �آمدم
و شبی که نطفهام در رحم مادرم بسته شد.
�	4آن روز تاریک شود،
خدا �آن را به یاد نیاورد
و نور در �آن ندرخشد.
 5در ظلمت و تاریکی ابدی فرو رود؛
ابر تیره بر �آن سایه افکند و کسوف �آن را بپوشاند.
�	6آن شب را تاریکی غلیظ فرا گیرد،
در خوشی با روزهای سال شریک نشود،
و جزء شبهای ماه به حساب نیاید.
�	7آن شب ،شبی خاموش باشد و صدای خوشی در �آن
شنیده نشود.
�	8آنهایی که میتوانند هیولای دریایی را رام سازند،
�آن شب را نفرین کنند.
 9در �آن شب ستارهای ندرخشد و به امید روشنایی باشد،
ا ّما سپیدٔه صبح را نبیند،
 10زیرا رحم مادرم را نبست
و مرا به این بلاها دچار کرد.
 11چرا در وقت تولّدم نمردم
و چرا زمانی که از رحم مادر به دنیا �آمدم ،جان
ندادم؟
 12چرا مادرم مرا بر زانوان خود گذاشت
و پستان به دهنم نهاد؟
 15-13اگر در �آن وقت میمردم،
اکنون �آرام و �آسوده با پادشاهان و رهبران جهان که
قصرهای خرابه را دوباره �آباد نمودند،
و خانههای خود را با طلا و نقره ُپر کردند ،خوابیده
بودم.
 16چرا مانند جنین سقط شده دفن نشدم؛ مانند طفلی که
هرگز روشنایی را ندید.
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 17زیرا در گور ،مردمان شریر به کسی �آسیب نمیرسانند
و اشخاص خسته �آرامش مییابند.
 18در �آنجا حتّی زندانیان در صلح و صفا با هم به سر
میبرند
و صدای زندانبان را نمیشنوند.
 19کوچک و بزرگ یکسان هستند و غلام از دست
صاحب خود �آزاد میباشد.
20چرا کسانیکه بدبخت و اندوهگین هستند
در روشنی به سر میبرند؟
�	21آنها در �آرزوی مرگ هستند ،ا ّما مرگ به سراغشان
نمی�آید
و بیشتر از گنج در جستجوی گور خود میباشند
 22و چقدر خوشحال میشوند ،وقتیکه میمیرند و در گور
میروند.
 23چرا نور بر کسانی بتابد که بیچاره هستند
و راههای امید را از هر سو بسته میبینند؟
 24به جای غذا ،غم میخورم
و اشک و زاریم مانند �آب جاری است.
 25از �آنچه میترسیدم و وحشت میکردم ،به سرم �آمد.
�	26آرام و قرار ندارم
و رنج و غم من روزافزون است.
مکالمۀ اول

()22:14-1:4
الیفاز

2-1 4ایّوب ،اگر با تو چند کلمه حرف بزنم� ،آزرده
نمیشوی؟
من دیگر نمیتوانم ساکت بمانم.
 3ببین ،تو به افراد بسیاری تعلیم دادهای
و به مردمان ضعیف دلگرمی و ق ّوت قلب بخشیدهای.
 4با سخنان تشویق کننده ،مردم را از لغزش بازداشتهای
و به زانوان لرزان نیرو دادهای.
 5ا ّما اکنون که خودت دچار مشکلات شدهای،
پریشان گشتهای.
 6تو شخصی پرهیزکار بودی و زندگی بیعیبی داشتی،
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پس در این حال هم باید امید و اعتمادت را از دست
ندهی.
 7فکر کن� ،آیا هرگز دیدهای که شخص بیگناهی هلاک
شود
و یا مرد درستکاری از بین برود؟
 8درحالیکه من دیدهام ،کسانیکه شرارت و ظلم را
میکارند،
شرارت و ظلم را درو میکنند.
 9توفان غضب خدا �آنها را از بین میبرد و با �آتش خشم
خود �آنها را میسوزاند.
 10مردم شریر مانند شی ِر د ّرنده میغ ّرند،
ا ّما خدا �آنها را خاموش میسازد و دندانهایشان را
میشکند.
 11مانند شیر نر از بیغذایی و گرسنگی ضعیف میشوند
و میمیرند و فرزندانشان نیز پراکنده میشوند.
 13-12وقتی در خواب سنگینی رفته بودم،
در رؤیا پیامی به صورت زمزمٔه �آهسته به گوش من رسید.
 14وحشت مرا فراگرفت،
تنم به لرزه �آمد.
 15شبحی از برابر من گذشت
و از ترس ،موی بر بدنم راست شد.
 16میدانستم که شبح در �آنجا حضور دارد،
ا ّما نمیتوانستم �آن را ببینم.
در �آن سکوت شب ،این صدا به گوشم رسید:
�« 17آیا انسان فانی میتواند در نظر خدا که خالق اوست،
پاک و بیعیب باشد؟
 18او حتّی بر خادمان �آسمانی خود اعتماد نمیکند
و فرشتگانش هم در نظر او پاک نیستند،
 19چه رسد به �آنهایی که از خاک �آفریده شدهاند
و مانند بید از بین میروند.
 20ممکن است صبح زنده باشند،
ولی بدون هیچ خبری ،قبل از غروب میمیرند.
 21رشتٔه زندگیشان پاره میشود
و در جهالت و نادانی از بین میروند».
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 5فریاد بر�آور ،ببین که �آیا کسی به داد تو میرسد؟
دست به دامان کدامیک از مقدّسین خواهی شد؟
غصه ،نادان را میکُشد
ّ 2
و حسادت ،شخص ساده لوح را.
�	3آنها برای مدّتی موفّق هستند،
ا ّما بلای ناگهانی بر خانٔهشان نازل میشود.
 4فرزندانشان بیپناه میگردند؛ در امن ّیت نیستند
و کسی از �آنها حمایت نمیکند.
ِ
5
مردمان گرسنه محصولات �آنها را
حتّی اگر در میان خارها باشد ،خواهند خورد
و اشخاص حریص ،دارایی �آنها را غارت خواهند
نمود.
 6شرارت در خاک رشد نمیکند
و مشکلات هیچگاه از زمین نمیرویند،
 7بلکه همانطور که شعله از �آتش بلند میشود،
بدبختی هم از خود انسان سرچشمه میگیرد.
 8ولی اگر من به جای تو بودم،
برای حل مشکل خود به سوی خدا باز میگشتم،
 9زیرا او کارهای عجیب
و معجزات حیرتانگیز و بیشمار انجام میدهد.
 10باران را میفرستد
و کشتزارها را �آبیاری میکند.
 11فروتنان را سرفراز،
و ماتمیان را شادمان میسازد.
 12نقشٔه حیلهگران را باطل میکند
و �آنها را در کارهایشان ناکام میسازد.
 13خودشان در دامی که برای دیگران گذاشتهاند ،گرفتار
میشوند؛
و توطئٔه �آنها نقش بر�آب میگردد.
 14رو ِز روشنِ �آنها به ِ
شب تاریک مبدّل میشود و
کورمالکورمال راه میروند.
 15ا ّما خدا نیازمندان و فقیران را از ظل ِم ظالم
و از ِ
چنگ زورمندان نجات میدهد.
 16به مسکینان امید میبخشد و دهان شریران را خواهد بست.
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 17خوشا به حال کسیکه خدا او را تنبیه میکند،
پس تو نباید از تنبیه قادر مطلق �آزرده شوی،
 18زیرا اگر خدا کسی را مجروح میکند ،خودش هم
جراحت او را میبندد،
بیمار میسازد و شفا میدهد.
 19او بارها تو را از بلاهای گوناگون نجات خواهد داد.
 20در وقت قحطی تو را از مرگ رهایی میبخشد
و هنگام جنگ از َدم شمشیر.
 21از زخ ِم زبان در امان خواهی بود
و از هلاکت ،تو را خواهد رهانید.
 22به جنگ و قحطی خواهی خندید
و از حیوانات وحشی نخواهی ترسید.
 23زمینی را که شخم میزنی بدون سنگ خواهد بود
و با حیوانات وحشی در صلح و صفا زندگی خواهی
کرد.
 24خانهات محفوظ بوده
و اموال تو دزدیده نخواهد شد.
 25فرزندانت همچون علف صحرا ،زیاد خواهند شد.
 26مانند خوشٔه رسیدٔه گندم ،که در موسمش درو میشود،
در پیری و سالخوردگی از جهان خواهی رفت.
 27ما همه را تحقیق کردیم و تمام اینها حقیقت دارند.
پس تو باید بپذیری.
ایّوب

2-1 6اگر غم و اندو ِه مرا در ترازو وزن کنید و
مشکلات مرا بسنجید،
 3برایتان معلوم میشود که از ریگهای دریا هم
سنگینترند.
از همین سبب است که سخنان من بیپرواست.
 4زیرا خدای قادر مطلق مرا هدف تیرهای خود قرار داده
است،
و زهر �آنها در بدنم پخش شده است
و ترس خدا مرا به وحشت انداخته است.
 5الاغ اگر علف داشته باشدَ ،عر َعر نمیکند
و گاو در وقت خوردن ،بانگ نمیزند.
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 6غذای بینمک مزهای ندارد
و همچنین در سفیدٔه تخممرغ طعمی نیست.
 7برای خوردن اینگونه غذاها اشتها ندارم
و از هر چیزی که میخورم ،حالم به هم میخورد.
 9-8ای کاش خدا �آرزوی مرا بر�آورده سازد،
خواهش مرا قبول فرماید و مرا بکشد
و رشتٔه زندگی مرا قطع کند.
 10اگر خواهش مرا بپذیرد،
با همٔه دردهایی که دارم ،از خوشی ذوق خواهم کرد.
من هرگز از احکام خدا نافرمانی نکردهام،
زیرا میدانم که او مقدّس است.
 11چه نیرویی در من باقیمانده است که زنده باشم؟
به چه امیدی به زندگی ادامه بدهم؟
�	12آیا من از سنگ ساخته شدهام؟ �آیا بدن من از برنز است؟
 13ق ّوتی برای من باقی نمانده است تا خود را از وضعی که
دارم ،نجات بدهم
و کسی هم نیست که به من کمک کند.
 14کسیکه به دوست خود رحم و شفقت ندارد،
در واقع از قادر مطلق نمیترسد.
 17-15مثل نهری که در زمستان از یخ و برف ُپر است
و در تابستان �آب �آن در اثر حرارت بخار میشود
و خشک میگردد،
دوستان من هم قابل اعتماد نیستند.
 18کاروانیان برای �آب به کنار جوی میروند،
�آن را خشک مییابند و در نتیجه از تشنگی هلاک
میشوند.
20-19وقتی کاروانهای تیما و سبا به سراغ �آب میروند،
با دیدن جوی خشک ،ناامید میشوند.
 21شما هم مانند همان جوی هستید،
زیرا رنج و مصیبت مرا میبینید و از ترس به نزدیک من
نمی�آیید.
�	22آیا من از شما چیزی خواستهام،
یا گفتهام که هدیهای به من بدهید
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 23و یا مرا از دست دشمنان و از چنگ ظالمان نجات
بدهید؟
 24به من راه چاره را نشان بدهید و بگویید که گناه من
چیست،
�آنگاه خاموش میشوم و حرفی نمیزنم.
 25سخنِ راست ،قانع کننده است،
ا ّما ایراد شما بیجاست.
�	26آیا گمان میبرید که سخنان من بیهوده و مثل با ِد
هواست؟
پس چرا به سخنان م�أیوس کنندٔه من جواب میدهید؟
 27شما حتّی به مال یتیم طمع دارید
و از دوستانتان به نفع خود استفاده میکنید.
 28حال وضع مرا ببینید و بگویید که �آیا من دروغ میگویم؟
 29دیگر بس است و بیانصافی نکنید.
محکومم نسازید ،زیرا گناهی ندارم.
�	30آیا فکر میکنید که من حقیقت را نمیگویم،
و خوب و بد را از هم تشخیص نمیدهم؟
 7انسان در روی زمین مانند یک کارگر اجباری
زحمت میکشد،
دوران حیاتش همراه با سختی و مشکلات است.
 2مثل غلامی که در �آرزوی یافتن سایهای است
و مانند مزدوری که منتظر مزد خود میباشد.
 3ماههای عمر من در بیهودگی میگذرند.
شبهای طولانی و خسته کنندهای ،نصیب من شده
است.
 4وقتی دراز میکشم تا بخوابم میگویم که چه وقت صبح
میشود.
شب طولانی است و من تا صبح از این پهلو به �آن
پهلو میغلطم.
 5تن من پوشیده از ِکرم و گرد و خاک است
و پوست بدنم َت َرک خورده
و چِ رک گرفته است.
 6روزهایم تندتر از ماکوی بافندگان میگذرند
و در ناامیدی به پایان میرسند.
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 7فراموش نکنید که عمر من لحظهای بیش نیست
و چشم من ،روز خوبی را نخواهد دید
 8و چشمانی که امروز به من مینگرند ،دیگر به رویم
نخواهند افتاد.
مرا جستجو خواهید کرد ،ا ّما اثری از من نخواهید
یافت.
 9مثل ابری که پراکنده و ناپدید میشود،
کسانی هم که میمیرند دیگر بر نمیخیزند.
 10به خانههای خود باز نمیگردند
و �آشنایانشان برای همیشه �آنها را از یاد میبرند.
 11از همین سبب است که نمیتوانم خاموش بمانم
و میخواهم درد و رنج خود را بیان کنم.
 12مگر من هیولای دریایی هستم
که مرا تحت نظر قرار دادهای؟
 13من دراز میکشم تا َدمی استراحت کنم
و مصیبتهای خود را از یاد ببرم،
�	14آنگاه تو مرا با خوابها میترسانی
و با کابوسها به وحشت میاندازی.
 15بنابراین من چارٔه دیگری ندارم ،جز اینکه خفه شوم و
بمیرم
و به این زندگی پر از رنج خود خاتمه بدهم.
 16از زندگی بیزارم و دیگر نمیخواهم زندگی کنم،
پس مرا به حال خود بگذار ،زیرا از من نفسی بیش
نمانده است.
 17انسان چه اهم ّیتی دارد
که به او اینقدر تو ّجه نشان میدهی؟
 18هر روز از او بازجویی میکنی
و هر لحظه او را می�آزمایی.
�	19آیا نمیخواهی دمی �آرامم بگذاری
تا �آب دهان خود را فرو برم؟
 20اگر من گناهی بکنم ،چه ضرری به تو میرسد ،ای ناظر
کارهای بشر؟
چرا مرا هدف تیرهای خود قرار دادی؟
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�آیا من باری بر دوش تو شدهام؟
 21چرا گناهان مرا نمیبخشی
و از خطاهای من چشم نمیپوشی؟
زیرا بزودی به زیر خاک میروم
و تو به سراغم خواهی �آمد و من دیگر وجود نخواهم
داشت.
بلدد

8

2-1ایّوب ،تا به کی این حرفها را میزنی؟ سخنان تو
مثل باد هواست.
 3خدا هرگز بیعدالتی نمیکند.
خدای قادر مطلق ،همیشه راست و با انصاف است.
 4فرزندانت در برابر خدا گناه کردند
و خدا �آنها را طبق کارهایشان جزا داد.
 5اگر تو طالب خدای قادر مطلق باشی
و با دعا و زاری به نزد او بازگردی،
 6و اگر در پاکی و درستکاری زندگی کنی،
�آن وقت خدا به یقین به کمک تو میشتابد
و به عنوان پاداش ،خانوادهات را به تو بر میگرداند
 7و بیشتر از �آنچه که در ابتدا داشتی،
به تو میدهد.

 8از بزرگان و موی سپیدان بپرس
و از تجربٔه �آنها بیاموز.
 9زیرا ما مدّت کوتاهی زندگی کردهایم ،معلومات ما بسیار
کم است
و عمر ما بر زمین همچون سایهای زودگذر است.
 10از حکمت گذشتگان تعلیم بگیر
و سخنان حکیمانٔه �آنها را سرمشق خود قرار بده.
 11در جایی که �آب نباشد ،نی نمیروید
و �آن را در خارج از نیزار نمیتوان یافت.
 12اگر �آب خشک شود،
حتّی پیش از �آن که وقت بریدن �آن برسد ،پژمرده
میگردد.
ِ 13
عاقبت کسانیکه خدا را ترک میکنند،
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همینگونه است و دیگر امیدی برایشان باقی نمیماند.
 14این مردم به کسانی میمانند که به تار عنکبوت اعتماد
میکنند.
 15اگر به �آن تکیه کنند ،میافتند
و اگر از �آن �آویزان شوند� ،آنها را نگاه نمیدارد.
 16شخص شریر مثل علفی است که در زیر تابش �آفتاب تازه
میگردد
و شاخههایش در باغ پهن میشوند.
 17در بین سنگها ریشه میدواند
و ریشههایش به دور �آنها محکم میپیچند.
 18ا ّما اگر از بیخ کنده شود،
دیگر کسی به یاد نمی�آورد که �آن علف در �آنجا بوده
است.
 19بلی ،سرنوشت مردم بیخدا هم به همین طریق است؛
و دیگران می�آیند و جایشان را میگیرند.
 20خدا هرگز مردم درستکار را ترک نمیکند
و به شریران کمک نمینماید.
 21لبانت را از خنده ُپر میسازد تا از خوشی فریاد بزنی.
 22بدخواهانت را شرمنده
و خانٔه شریران را ویران میکند.
ایّوب

2-1 9همٔه اینها را که گفتی میدانم و قبلا ً هم
شنیدهام.
ا ّما انسان فانی چطور میتواند در برابر خدا راست و
نیک باشد؟
 3چه کسی میتواند با خدا بحث کند؟
کسی قادر نیست از هزار سؤالی که میکند،
یکی را هم جواب بدهد.
 4زیرا خدا دانا و تواناست
و کسی نمیتواند در برابر او مقاومت کند.
 5بیخبر کوهها را منتقل میسازد
و با خشم و غضب� ،آنها را واژگون میکند.
 6زمین را از جایش تکان میدهد
914
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و پایههای �آن را به لرزه می�آورد.
 7اگر به �آفتاب فرمان بدهد ،طلوع نمیکند
و ستارگان در شب نمیدرخشند.
 8به تنهایی �آسمانها را گسترانید
و بر امواج دریا خرامید.
ُ 9دب اکبر ،جبار ،ثریا
و ستارگان جنوب را �آفرید.
 10عقل ما از درک کارهای بزرگ
و بیشمار او عاجز است.
 11از کنار من میگذرد و من نمیتوانم او را ببینم.
حرکت میکند و من احساس نمیکنم.
 12هرچه را بخواهد میبرد و کسی نمیتواند مانع او شود
و بگوید که چه میکنی؟
 13خدا از خشم خود دست نمیکشد
و دشمنان خود را که به هیولای دریایی کمک کردند،
پایمال میسازد.
 14پس من چطور میتوانم با او بحث کنم؟
 15هر چند گناهی ندارم ،ولی چیزی نمیتوانم بگویم؛
جز اینکه از خدایی که داور من است ،طلب رحمت
کنم.
 16حتّی اگر مرا بگذارد که حرفی بزنم،
یقین ندارم که به سخنان من گوش بدهد.
 17او تُندباد را میفرستد و مرا پراکنده میسازد
و بدون جهت به زخمهایم میافزاید.
 18مرا نمیگذارد که نفس بکشم
و زندگی مرا با تلخی ُپر میسازد.
 19با او یارای مقابله ندارم ،زیرا قادر و تواناست.
اگر به دادگاه شکایت کنم ،چه کسی میتواند او را
احضار کند؟
 20اگر بیگناه هم باشم ،سخنان زبانم مرا محکوم میسازد
و هر چیزی که بگویم ،مرا مجرم میکند.
 21گرچه گناهی ندارم ،ا ّما برای من فرقی نمیکند،
زیرا از زندگی سیر شدهام.
 22خدا بیگناه و گناهکار را یکسان از بین میبرد.
915

ا ّیوب  9و10 

 23وقتی مصیبتی برسد و بیگناهی را ناگهان هلاک کند،
خدا میخندد.
 24اختیار زمین را به دست مردم شریر داده و چشمان
قضات را کور کرده است.
اگر خدا این کار را نکرده،
چه کسی کرده است؟
 25زندگی من سریعتر از پیک تیزرو میگذرد ،بدون �آن که
روی خوشی را ببینم.
 26سالهای عمرم مانند کشتیهای تندرو
و همچون عقابی که بر شکار خود فرود می�آید ،به
سرعت سپری میشوند.
 27اگر خندان باشم و سعی کنم که غمهای خود را از یاد
ببرم ،چه فایده؟
 28زیرا میترسم که مبادا غم و رنج ،دوباره به سراغ من
بیایند
و میدانم که خدا مرا خطاکار میشمارد.
 29پس اگر محکوم میشوم ،چرا بیجهت تلاش کنم؟
 30هیچ شویندهای نمیتواند گناهان مرا بشوید.
 31تو مرا در گل و لای و کثافت فرو میبری
تا حتی لباس خودم از من نفرت کند.
 32تو مانند من ،انسانی فانی نیستی که بتوانم به تو جواب بدهم
و با تو به دادگاه بروم.
 33کسی نیست که بین ما داوری کند
و ما را �آشتی بدهد.
 34اگر از مجازات من دست برداری
و هیبت تو مرا به وحشت نیاندازد،
�	35آنگاه میتوانم بدون ترس با تو حرف بزنم،
ا ّما مت�أسفانه اینطور نیست.
از زندگی سیر شدهام،
بنابراین میخواهم از زندگی تلخ و زار خود ناله و
شکایت کنم.
 2خدایا محکومم َمکن.
به من بگو چه گناهی کردهام؟
�	3آیا رواست که به من ظلم نمایی،
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از مخلوق خود نفرت کنی
و طرفدار نقشههای گناهکاران باشی؟
�	4آیا تو همهچیز را مانند ما میبینی؟
�	5آیا زندگی تو مانند زندگی ما کوتاه است
 6پس چرا تمام گناهان مرا میشماری
و تمام خطاهایم را رقم میزنی؟
 7خودت میدانی که من خطایی نکردهام
و کسی نمیتواند مرا از دست تو نجات بدهد.
 8تو مرا با دست خود �آفریدی و شکل دادی
و اکنون میخواهی با همان دست مرا هلاک سازی.
 9بهخاطر داشته باش که تو مرا از گل ساختی
و دوباره به خاک برمیگردانی.
 10تو به پدرم نیرو بخشیدی تا در رحم مادر تولیدم کند
و در �آنجا مرا نشو و نما دادی.
 11با پوست و گوشت پوشاندی
و استخوانها و رگ و پی مرا به هم بافتی.
 12به من زندگی دادی و از مح ّبت بیپایانت برخوردارم
کردی
و از روی احسان زندگی مرا حفظ نمودی.
 13ا ّما اکنون میدانم که در تمام اوقات
تو مخفیانه نقشه میکشیدی تا به من صدمه بزنی.
 14تو مراقب من بودی تا گناهی بکنم
و تو از بخشیدنم خودداری نمایی.
 15هرگاه گناهی از من سر بزند بلافاصله مرا جزا میدهی،
ا ّما اگر کار درستی بکنم خیری نمیبینم.
شخص بدبخت و بیچارهای هستم.
 16اگر سرم را بلند کنم،
مانند شیری به من حمله میکنی
و با �آزار دادن من قدرت خود را نشان میدهی.
 17تو همیشه علیه من شاهد می�آوری
و خشم تو بر من هر لحظه زیادتر میشود
و ضربات پیدرپی بر من وارد میکنی.
 18چرا مرا از رحم مادر به دنیا �آوردی؟
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ای کاش می ُمردم و چشم کسی مرا نمیدید.
 19مثل اینکه هرگز به دنیا نیامده بودم،
از رحم مادر مستقیم به گور میرفتم.
 20از زندگی من چیزی باقی نمانده است،
پس مرا به حال خودم بگذار تا دمی �آسوده باشم.
 21بزودی از دنیا میروم
و راه بازگشت برایم نیست.
 22به جایی میروم که تاریکی و ظلمت و هرج و مرج
حکم فرماست
و خود روشنی هم تاریکی است.
صوفر
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 2-1آیا کسی به این سخنان پوچ و بیهوده جواب منیدهد؟

�آیا گزافهگویی ،حق را به تو میدهد؟
�	3آیا با یاوهگویی میتوانی دیگران را ساکت گردانی؟
�آیا میخواهی وقتیکه دیگران را مسخره میکنی� ،آنها
ساکت بمانند؟
 4تو ا ّدعا میکنی که سخنانت حقیقت دارند و در حضور
خدا پاک هستی.
 5ا ّما ای کاش خدا لب به سخن بگشاید و جواب تو را
بدهد
 6و اسرار حکمت خود را برایت بیان کند،
زیرا حکمت خدا جنبههای زیادی دارد که دانستن �آنها
برای انسان خیلی مشکل است.
بدان که خدا تو را کمتر از �آن چه که سزاوار هستی،
جزا داده است.

 7کسی نمیتواند حد و اندازٔه عظمت
و قدرت خدای قادر مطلق را درک کند.
�	8آسمان ،خدا را محدود نمیکند،
ا ّما فراتر از دسترس تو میباشد.
خدا دنیای مردگان را میشناسد ا ّما تو نه.
 9عظمت خدا وسیعتر از زمین
و عمیقتر از دریاست
 10اگر خدا تو را بگیرد و محاکمه کند،
چه کسی میتواند مانع او شود؟
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 11زیرا کارهای هیچکسی از او پوشیده نیست
و میداند چه کسی گناهکار است.
 12شخص احمق وقتی حکیم میشود
که الاغ وحشی انسانی بزاید.
 13اکنون اگر با قلب صاف و پاک ،دست دعا به سوی
خدا بلند کنی،
 14از بدی و گناه بپرهیزی و شرارت را به خانهات راه
ندهی،
�	15آن وقت میتوانی با سربلندی و با اطمینان کامل و بدون
ترس ،با دنیا روبهرو شوی.
 16همٔه مصیبتها را فراموش میکنی
و �آنها همچون � ِآب رفته بهخاطر نمی�آیند.
 17زندگیات درخشانتر از �آفتاب نیمروز
و تاریکی �آن مثل صبح روشن میشود.
 18با امید و اطمینان خاطر زندگی میکنی
و در راحت و �آسایش به سر میبری.
 19از دشمنانت نخواهی ترسید؛
مردم بسیاری از تو کمک خواهند خواست.
 20ا ّما چشمان بدکاران کور
و راه گریز از هر سو به رویشان بسته میشود
و تنها امیدشان مرگ میباشد.
ایّوب
�	2-1آیا فکر میکنید که شما صدای
همٔه مردم هستید؟
و اگر بمیرید ،حکمت هم با شما میمیرد؟
 3ا ّما بدانید که من هم به اندازٔه شما عقل دارم
و از شما کمتر نیستم.
چیزهایی را که گفتید هرکسی میداند.
 4در گذشته ،هرگاه نزد خدا دعا میکردم ،او دعای مرا
اجابت میفرمود،
ا ّما اکنون ،درحالیکه گناهی ندارم،
حتّی دوستانم به من میخندند و مسخرهام میکنند.
�	5آنهایی که �آسوده و �آرامند به مصیبتزدگان توهین میکنند
و به افتادگان لگد میزنند.

12
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 6ا ّما خانٔه دزدان و کسانیکه خدا را خشمگین میسازند،
در امان میباشند.
�آنها به قدرت خود متّکی هستند نه به خدا.
 9-7چیزهایی را که شما میگویید ،اگر از حیوانات
بپرسید ،به شما می�آموزند.
اگر از پرندگان سؤال کنید ،به شما جواب میدهند.
نباتات زمین برایتان بیان میکنند؛
و حتّی ماهیان به شما میگویند که دست ُپر قدرت خدا
همهچیز را �آفریده است.
 10زندگی هر موجود زنده
و نَفَس تمام بشر در دست اوست.
 11همانطور که با زبان مزٔه غذاهای خوب را میچشیم
با گوش هم کلام حقیقت را تشخیص میدهیم.
 13-12اشخاص پیر دانا هستند،
ا ّما خدا دانا و تواناست.
اشخاص پیر بصیرت دارند،
ولی خدا دارای بصیرت و قدرت است.
�	14آنچه را که خدا خراب کند ،هیچکسی نمیتواند �آباد
نماید.
اگر خدا کسی را به زندان بیاندازد ،کسی نمیتواند او
را �آزاد کند.
 15هرگاه باران را متوقّف سازد ،زمین خشک میشود
و اگر توفان را بفرستد ،زمین را زیر �آب غرق میکند.
 16بلی ،خدا دانا و تواناست
و اختیار فریبدهندگان و فریبخوردگان در دست
اوست.
 17او حکمت حاکمان را از ایشان میگیرد
و کارهای رهبران را مانند احمقان میسازد.
 18پادشاهان را خلع و اسیر خود میکند.
 19کاهنان را حقیر و زورمندان را سرنگون میسازد.
 20قدرت سخن معتمدان
و فهم اشخاص پیر را از بین میبرد.
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 21حاکمان را ذلیل و زورمندان را حقیر میکند.
 22چیزهایی را که تاریک و مبهم هستند روشن میسازد.
 23به ملّتها ق ّوت و نیرو میبخشد و سپس �آنها را از بین
میبرد.
به تعدادشان میافزاید و سپس �آنها را به دست دشمن
میسپارد.
 24حکمت رهبران را از �آنها میگیرد
و �آنها را در بیابان �آواره میسازد.
 25در تاریکی ،کورمالکورمال راه میروند و مانند
مستان ،افتان و خیزان قدم میزنند.
 13چیزهایی را که بیان کردید ،من قبلا ً دیده و
شنیده بودم.
 2هر چیزی را که شما میدانید ،من هم میدانم
و از شما کمتر نیستم.
 3ا ّما میخواهم که با قادر مطلق صحبت کنم
و با او بحث نمایم.
 4ولی شما حقیقت را با دروغ میپوشانید
و طبیبان بیکفایتی هستید.
 5اگر به راستی عاقل میبودید ،حرفی نمیزدید.
6حال���ا ب���ه دلای���ل من تو ّج���ه کنید و به س���خن من گوش
بدهید.
 7چرا دروغ میگویید
فکر میکنید که دروغ شما منفعتی برای خدا دارد؟
 8میخواهید به بهانٔه طرفداری از او ،حقیقت را بپوشانید
و ا ّدعای خود را ارائه نمایید.
 9اگر خدا از نزدیک به شما نگاه کند� ،آیا چیز خوبی در
شما پیدا میکند؟
�آیا میتوانید او را هم مثل انسانها فریب بدهید؟
 10بدانید که اگر از این کار دست نکشید،
خدا شما را جزا خواهد داد.
 11و قدرت او شما را به وحشت میاندازد.
 12دلایل شما بیمعنی
و ا ّدعایتان مانند دیوارهای ِگلی ُسست و بیاساس
است.
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 13پس خاموش باشید و به من فرصت بدهید که حرف
خود را بزنم
و بعد هرچه میخواهد بشود!
 14با این کار ،جان خود را به خطر میاندازم.
 15هیچ امیدی ندارم .گرچه خدا مرا بکشد،
در حضور او از خود دفاع خواهم کرد.
 16ممکن است با راستگویی خود نجات یابم،
چون شخص بیگناهی هستم ،با جر�أت در پیشگاه
خدا میایستم.
 17اکنون به سخنان من گوش بدهید و به توضیحات من
تو ّجه کنید.
 18ا ّدعای من این است:
من میدانم که تبرئه میشوم.
 19خدایا �آیا برای متّهم کردن من می�آیی؟
اگر چنین است ،من �آمادهام تا ساکت شوم و بمیرم.
 20خدایا ،از تو فقط دو تقاضا دارم و اگر �آنها را اجابت
فرمایی،
�آنگاه میتوانم با تو روبهرو شوم.
 21از مجازات من دست بردار و با هیبت خود مرا به
وحشت نینداز.
 22خدایا اول تو حرف بزن و من پاسخ خواهم داد،
یا اجازه بده حرف خود را بزنم و �آن وقت جواب مرا بده.
 23به من بگو که گناه و تقصیر من چیست
و خطاهای مرا نشان بده.
 24چرا روی خود را از من میپوشانی؟
چرا با من مثل دشمن خودت برخورد میکنی؟
�	25آیا تو سعی میکنی مرا بترسانی؟ من چیزی بیشتر از یک
برگ نیستم؛
�آیا به یک َپرِ کاه حمله میکنی؟
 26تو اتّهامات تلخی را علیه من می�آوری،
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حتّی برای گناهانی که در جوانی مرتکب شدم.
 27پاهایم را در زنجیر میگذاری
و هر قدمی که برمیدارم مراقب من هستی.
 28در نتیجه مانند ِ
چوب پوسیده
س بید خورده نابود میشوم.
و لبا ِ
 14انسان که از زن زاییده میشود،
عمرش کوتاه و سراسر زحمت است.
 2همچون ُگل میشکفد و بزودی پژمرده میشود
و مانند سایهای زودگذر و ناپایدار است.
 3پس ای خدا ،چرا بر چنین موجودی اینقدر سخت میگیری
و از او بازخواست میکنی؟
 4هیچکس نمیتواند از یک چیز ناپاک
چیزی پاک به دست �آورد.
 5طول عمر و شمارٔه ماههای عمرش را
تو از پیش تعیین نمودهای
و کسی نمیتواند �آن را تغییر بدهد.
 6پس از خطای او چشم بپوش و او را به حال خودش بگذار
تا پیش از اینکه با زندگی وداع کند ،لحظهای �آسوده باشد.
 7برای یک درخت این امید هست که اگر قطع گردد،
دوباره سبز شود
و شاخههای تازٔه دیگری بیاورد.
 8هرچند ریشهاش در زمین کهنه شود
و تنهاش در خاک بپوسد،
 9وقت ی رطوبت �آب به �آن برسد ،باز هم دوباره مثل یک
نهال تازه جوانه میزند و شکوفه می�آورد.
 10ا ّما انسان وقتیکه ُمرد فاسد میشود
و از بین میرود و کجایند �آنها؟
 11مانند �آب دریا که بخار میشود
و رودخانهای که خشک میگردد،
 12انسان هم به خواب ابدی فرو میرود
و تا نیست شدن �آسمانها برنمیخیزد
و کسی او را بیدار نمیکند.
 13ای کاش مرا تا وقتیکه غضبت فرو نشیند
در زیر خاک پنهان میکردی؛
و باز مرا در یک زمان مع ّین دوباره به یاد می�آوردی.
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 14وقتی انسان میمیرد� ،آیا دوباره زنده میشود؟
ا ّما من در انتظار �آن هستم که روزهای سخت زندگیام
پایان یابد
و دوران شادکامی فرا رسد.
�	15آن وقت تو مرا صدا میزنی و من جواب میدهم
و تو از دیدن این مخلوقت خوشحال میشوی.
 16تو مراقب هر قدم من میباشی
و گناهانم را در نظر نمیگیری.
 17مرا از گناه پاک میسازی
و خطاهایم را میپوشانی.
 18زمانی میرسد که کوهها فرو میریزند و از بین میروند.
سنگها از جایشان کنده میشوند،
�	19آب ،سنگها را میساید
و سیلابها خاک زمین را میشوید.
به همین ترتیب تمام امیدهای انسان را نقش بر�آب
میسازی.
 20تو بر او غالب میشوی ،و او را به چنگ مرگ میفرستی
و برای ابد از بین میبری.
 21اگر فرزندانش به جاه و جلال برسند ،او �آگاه نمیشود
و هرگاه خوار و حقیر گردند ،بازهم بیاطّلاع میماند.
 22او فقط درد خود را احساس میکند
و برای خود ماتم میگیرد.
مکالمۀ دوم

()34:21-1:15
الیفاز:

2-1 15ایّوب� ،آیا شخص عاقلی مانند تو ،باید
سخنان احمقانه بگوید! کلام تو پوچ و مثل باد
هواست.
 3با اینگونه سخنان بیمعنی ،نمیتوانی از خود دفاع کنی.
 4تو از خدا نمیترسی
و به او احترام نمیگذاری.
 5حرفهایی که میزنی گناهانت را �آشکار میکند؛
و با حیله و نیرنگ صحبت میکنی.
 6هر سخن زبانت تو را محکوم میکند
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و برضد تو شهادت میدهد.
�	7آیا فکر میکنی اولین انسانی که به دنیا �آمد ،تو بودی؟
�آیا تو پیش از کوهها به وجود �آمدهای؟
�	8آیا تو از نقشٔه مخفی خدا �آگاه بودهای؟
�آیا تو عاقلترین مرد روی زمین هستی؟
 9چیزی نیست که تو بدانی و ما ندانیم.
 10ما حکمت و دانش را از اشخاص مو سفید و سالخورده
که سنشان زیادتر از سن پدر توست� ،آموختیم.
 11خدا به تو تسلّی میبخشد و تو �آن را رد میکنی.
ما از طرف خدا با نرمی با تو حرف زدیم،
 12ا ّما تو مضطرب شدهای و از چشمانت خشم و غضب میبارد.
 13تو با این حرفهایت نشان میدهی که برضد خدا هستی.
�	14آیا انسان میتواند ،واقعاً پاک باشد
و یا کسی میتواند با خدا راست باشد؟
 15خدا حتّی به فرشتگان خود هم اعتماد نمیکند
و �آسمانها نیز در نظر او پاک نیستند،
 16چه رسد به انسان فاسد و ناچیز
که شرارت را مثل �آب مینوشد.
 17اکنون به من گوش بده تا �آنچه را که میدانم به تو بگویم.
 18اینها حقایقی هستند
که من از اشخاص دانشمند و حکیم �آموختم
که نیاکانشان �آنها را مخفی نکردند.
 19در �آن وقت بیگانهای در سرزمینشان نبود
که �آنها را از راه راست منحرف کند.
 20اشخاص شریر که به دیگران ظلم میکنند
در سراسر عمر خود در عذاب هستند.
 21صداهای ترسناک در گوششان میپیچد.
در وقتیکه فکر میکنند �آسوده و �آرام است ،ناگهان
مورد حملٔه غارتگران قرار میگیرند.
 22امید فرار از تاریکی برایشان نیست
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و عاقبت با شمشیر هلاک میشوند.
 23برای یک لقمٔه نان �آواره میشوند
و میدانند �آیندهای تاریک در پیشرو دارند.
 24مصیبت و بدبختی مثل پادشاهی که برای جنگ �آماده باشد
�آنها را به وحشت میاندازد.
 25زیرا دست خود را برضد خدا دراز کردهاند
و با او میجنگند.
 26با گستاخی سپر خود را به دست گرفته،
به او حمله میکنند.
�	27آنها هرچند از مال دنیا بینیاز باشند،
 28ا ّما سرانجام در شهرهای ویران
و خانههای غیر مسکون که در حال فروریختن هستند،
به سر خواهند برد.
 29ثروتشان برباد میرود
و چیزی برایشان باقی نمیماند.
 30نمیتوانند از تاریکی فرار کنند
و مانند درختی که �آتش بگیرد و شاخههایش بسوزد و
شکوفههایش دستخوش باد شود،
دار و ندار خود را از دست میدهند.
 31ایشان نباید با چیزهای بیهوده و ناپایدار خود را فریب دهند،
زیرا نصیب ایشان بیهودگی خواهد بود.
 32و پیش از �آن که چشم از جهان بپوشد،
برایش معلوم میشود که تکیه کردن به چیزهای فانی
بیهوده است.
 33مانند تاک که غورههایش پیش از رسیدن بریزند
و مانند درخت زیتون که شکوفههایش ریختهاند،
بیثمر میگردد.
 34اشخاص بیخدا ،بیکس خواهند ماند
و خانٔه رشوهخواران در �آتش میسوزد.
�	35آنها برای شرارت نقشه میکشند
و دلهایشان ُپر از مکر و حیله است.

ایّوب

16

2-1من این سخنان را بسیار شنیدهام.
تسلّی شما مرا زیادتر عذاب میدهد.
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3تا به کی به این حرفهای بیهوده ادامه میدهید؟
�آیا شما باید همیشه حرف �آخر را بزنید؟
4اگر من هم به جای شما بودم
میتوانستم چنین سخنانی بگویم
و به عنوان اعتراض
سر خود را تکان بدهم.
5ا ّما من شما را نصیحت میکردم
و با سخنان گرم ،شما را تسلّی میدادم.
 6هرچه بگویم ،از درد و رنج من کاسته نمیشود
و اگر هم ساکت بمانم ،دردم دوا نخواهد شد.
 7زیرا تو ای خدا ،مرا از زندگی خسته کردهای
و خانوادهام را از بین بردهای.
 8تو عرصه را بر من تنگ کردی و دشمن من شدی.
من لاغر و استخوانی شدهام
و مردم این را نتیجٔه گناهان من میدانند.
 9تو با خشم خود ،گوشت بدنم را پاره کردهای،
با دیدٔه نفرت به من نگاه میکنی و مرا دشمن خود
میپنداری.
 10مردم مرا مسخره میکنند
و به دور من جمع شده به روی من سیلی میزنند.
 11خدا مرا به دست مردم ظالم و شریر سپرده است.
 12من زندگی �آرام و �آسودهای داشتم،
ا ّما او گلوی مرا گرفت
و مرا تکهتکه کرد.
حالا هم مرا هدف خود قرار داده،
 13تیرهای خود را از هر سو به سوی من پرتاب میکند،
مرا زخمی میکند
و رحمی نشان نمیدهد.
 14او مانند یک جنگجو حمله میکند
و پیدرپی مرا زخمی میکند.
 15لباس سوگواری پوشیده
و در خاک ذلّت نشستهام.
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 16از بس گریه کردهام ،چشمانم سرخ شده
و دیدگانم را تاریکی فراگرفته است.
 17ا ّما من شخص شریری نیستم
و دعای من از صمیم قلب است.
 18ای زمین ،خون مرا مپوشان
و مگذار فریاد عدالتخواهی من خاموش گردد.
 19شاهد من در �آسمان است
و برای من شفاعت میکند.
 20دوستان من مسخرهام میکنند،
ا ّما من سیل اشک را در حضور خدا جاری میسازم
 21و نزد او التماس میکنم که به عنوان یک دوست به من
گوش بدهد
و حرفهای مرا بشنود.
 22زیرا بزودی میمیرم و به جایی میروم
که از �آنجا امید بازگشت نیست.
 17روح من شکسته و عمر من به پایان رسیده
و پایم به لب گور رسیده است.
 2در همهجا میبینم که چگونه مردم مرا مسخره میکنند.
 4-3خدایا ،تو خودت شاهد من باش،
زیرا هیچکس از من حمایت نمیکند ،همه مرا
گناهکار میدانند،
تو هم �آنها را کور کردهای و نمیتوانند حقیقت را درک
کنند.
نگذار که �آنها بر من پیروز شوند.
 5کسیکه برای کسب منفعت از دوستان خود بدگویی
کند،
فرزندانش کور میشوند.
 6خدا مرا مایٔه تمسخر مردم ساخته
و �آنها به رویم تف میکنند.
 7چشمانم از غم تار گشتهاند
و از من سایهای بیش باقی نمانده است.
�	8آنانی که خود را درستکار میدانند ،تع ّجب میکنند؛
و �آنها همگی مرا به بیخدایی متّهم کردهاند.
 9اشخاص نیک در کارهای خوب پیشرفت مینمایند
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و روزبهروز قویتر میگردند.
 10اگر همه بیایید و در برابر من بایستید ،گمان نمیکنم
که بتوانم شخص فهمیدهای در بین شما پیدا کنم.
 11عمر من به پایان رسیده است
و �آرزوهایم همه نقش بر �آب شدهاند.
 12دوستانم میگویند« :از پی شا ِم تاریک ،روز روشن
می�آید».
ا ّما خودم میدانم که من همیشه در تاریکی باقی
خواهم ماند.
 13یگانه �آرزوی من این است که به دنیای مردگان بروم
و �آنجا خانٔه ابدی من باشد.
 14گور را پدر
و ِکرم���ی را که م���را میخورد ،مادر و خواه���ر خود خواهم
خواند.
 15امید من کجاست؟
چه کسی �آن را برایم پیدا میکند؟
 16امید من با من به گور نمیرود
و با هم یکجا خاک نمیشویم.
بلدد

2-1 18تا به کی میخواهی به این حرفها ادامه دهی؟
لحظهای خاموش باش و به ما گوش بده تا بتوانیم
درست با هم صحبت کنیم.
�	3آیا تو فکر میکنی که ما مثل حیوانات ،احمق و بیشعور
هستیم؟
 4تو با خشمت به خودت صدمه میرسانی.
انتظار داری بهخاطر اینکه تو خشمگین هستی،
زمین بلرزد و کوهها جابهجا شوند؟
 5چراغ شخص بدکار ،خاموش میشود
و شعلٔه �آتش او نوری نخواهد داشت.
 6نور خانٔه مرد شریر ،به تاریکی تبدیل و چراغش خاموش
میشود.
 7قدمهایش سست میشود
و او قربانی نقشههای خود میگردد.
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 9-8به سوی دام گام برمیدارد
و پایش در تله میافتد و رها نمیشود.
 10در سر راه او
دام و تله پنهان شده است.
 11ترس و وحشت از هر سو بر او هجوم می�آورد
و قدم به قدم او را تعقیب میکند.
 12قحطی و گرسنگی نیروی او را از بین میبرد
و مصیبت در سر راهش کمین میکند.
 13به مرض کشنده گرفتار میشود
و در کام مرگ فرو میرود.
 14از خانهای که در �آن �آسوده بود ،جدا میشود
و به دست جلا ّد سپرده میشود.
 15مسکنش با �آتش گوگرد از بین میرود
و خانهاش خالی میشود.
 16ریشه و شاخههایش پژمرده و خشک شده ،نابود
میگردند.
 17خاطرهاش از روی زمین محو میشود
و هیچکس نام او را به یاد نمی�آورد.
 18از دنیای زندگان رانده شده،
به تاریکی انداخته میشود.
 19در بین قومش نسلی از او باقی نمیماند.
 20مردم از غرب تا شرق از دیدن وضع او حیران میشوند
و وحشت میکنند.
 21بلی ،مردم گناهکار و کسانیکه خدا را نمیشناسند
به این مصیبتها گرفتار میشوند.
ایّوب

2-1 19تا به کی میخواهید با سخنانتان مرا عذاب
بدهید و دلم را بشکنید؟
 3بارها به من اهانت کردهاید
و از رفتار خود با من خجالت نمیکشید.
 4اگر من گناهی کرده باشم ،ضرر �آن به خودم میرسد
و به شما �آسیبی نمیرساند.
 5شما خود را بهتر و برتر از من میدانید
و مصیبتهای مرا نتیجٔه گناه من میپندارید.
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 6درحالیکه خدا این روز بد را بر سر من �آورده
و به دام خود گرفتارم کرده است.
 7حتّی وقتی از ظلمی که به من شده است ،فریاد میزنم
و کمک میطلبم،
کسی به داد من نمیرسد.
 8خدا راه مرا بسته و �آن را تاریک کرده است
و امید رهایی از این وضع برای من نیست.
 9او ع ّزت و اعتبار مرا از بین برد
و هرچه که داشتم از من گرفته.
 10از هر طرف مرا ُخرد نموده
و نهال �آرزوهای مرا از ریشه کنده است.
�	11آتش غضب خود را بر من افروخته
و مرا دشمن خود میشمارد.
 12لشکر خود را میفرستد
تا چادر مرا محاصره کنند.
 13او خانوادهام را از من جدا کرد
و �آشنایانم را با من بیگانه ساخت.
ِ
دوستان نزدیک من ،فراموشم کردهاند
 14خویشاوندان و
 15و مهمان خانهام مرا از یاد برده است .کنیزان خانهام مرا
نمیشناسند
و برای �آنها بیگانه شدهام.
 16خدمتکار خود را با زاری و التماس صدا میکنم،
ا ّما او جوابم را نمیدهد.
 17زن من طاقت بوی دهان مرا ندارد
و برادرانم از من بیزار هستند.
 18حتّی ب ّچهها با حقارت به من مینگرند و مسخرهام
میکنند.
 19دوستان صمیمیام از من نفرت دارند
و کسانی را که دوست میداشتم ،از من رویگردان
شدهاند.
 20از من فقط پوست و استخوان باقیمانده است
و به سختی از مرگ گریختهام.
 21شما دوستان من هستید ،بر من رحم کنید،
زیرا دست خدا مرا به این روز انداخته است.
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 22چرا شما هم مانند خدا مرا عذاب میدهید؟
چرا مرا به حال خودم نمیگذارید؟
 23ای کاش سخنان مرا کسی به یاد می�آورد
و در کتابی مینوشت
 24و یا با قلم �آهنین �آنها را بر سنگی حک میکرد،
تا برای همیشه باقی بمانند.
 25ا ّما میدانم که نجاتدهندٔه من در �آسمان است
و روزی برای دفاع من به زمین خواهد �آمد.
 26یقین دارم که حتّی پس از �آن که گوشت
و پوست بدنم بپوسند ،خدا را میبینم.
 27او برای من بیگانه نیست.
او را با همین چشمان خود خواهم دید.
 28وقتی گفتید« :چگونه او را عذاب دهیم؟»
از حال رفتم .شما میخواستید با بهانهای مرا متّهم
سازید.
 29پس از شمشیر مجازات خدا بترسید
و بدانید که روز داوری خدا در انتظار شماست.
صوفر

2-1 20ایّوب ،سخنان تو مرا مت�أسف ساخته و دیگر
نمیتوانم صبر کنم ،مجبورم که جوابت را بدهم.
 3سخنان تو توهین�آمیز بودند،
ا ّما من میدانم که چگونه به تو جواب بدهم.
 4میدانی که از زمان قدیم
از وقتیکه انسان برای اولین بار بر زمین نهاده شد،
 5سعادت و خوشی مردم بدکار ،همیشه ناپایدار بوده
است.
�	6آنها هرقدر در زندگی پیشرفت کنند
و جاه و جلالشان سر به فلک بکشد،
 7سرانجام مانند فضلٔه خود دور انداخته شده ،برای
همیشه نابود میگردند
و �آشنایانشان میگویند:
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«�آنها کجا هستند؟»
 8همچون خواب و خیال محو میشوند،
و دیگر دیده نخواهند شد
 9بدکاران دیگر دیده نخواهند شد و از جایی که زندگی
میکردند برای همیشه ناپدید میگردند.
 10فرزندانشان از مردم فقیر گدایی میکنند و همٔه �آنچه را
که از مردم بزور گرفته بودند ،پس میدهند.
 11بدنهایشان که زمانی جوان و نیرومند بود،
به گور میرود و خاک میشود.
�	13-12آنها از شرارت ل ّذت میبرند
و طعم �آن ،دهانشان را شیرین نگاه میدارد،
 14ا ّما �آنچه را که خوردهاند ،در شکمشان ترش کرده،
به زهرمار تبدیل میشود
 15و ثروتی را که بلعیدهاند ،قی میکنند.
خدا همه را از شکمشان بیرون میکشد.
�	16آنچه را که خوردهاند،
مانند زهر مار �آنها را مسموم کرده ،هلاک میسازد.
�	17آنقدر زنده نمیمانند
که از نعمات روغن زیتون ،شیر و عسل بهرهای ببرند
 18و از دارایی و اموال خود استفاده کنند
و ل ّذت ببرند.
 19زیرا �آنها به مردم مسکین ظلم نموده ،مال ایشان را
غصب کردند
و خانهای را که خودشان نساخته بودند ،بزور گرفتند.
 20در اندوختن ثروت ،حریص هستند و قناعت ندارند.
 21از مالی که دزدیدهاند ،چیزی برایشان باقی نمیماند
و خوشبختی �آنها از بین خواهد رفت.
 22در اوج سعادت ،ناگهان مصیبت و بدبختی بر سرشان
می�آید
و رنج و مصیبت دامنگیرشان میشود.
 23در وقتیکه همهچیز دارند و شکمشان سیر است،
به غضب خدا گرفتار میشوند.
 24از شمشیر �آهنین فرار میکنند،
ا ّما هدف تیر برنزی قرار میگیرند.
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 25وقتی تیر را از بدنشان بیرون میکشند،
نوک ب ّراق �آن جگرشان را پاره میکند
و وحشت مرگ �آنها را فرا میگیرد.
 26همٔه مال و ثروتی را که اندوختهاند ،نابود میشود
و �آتش ناگهان���ی ،باقیمان���دٔه دارای���ی �آنه���ا را از بی���ن
میب���رد.
�	27آسمانها گناهانشان را �آشکار میسازند
و زمین برضد �آنها گواهی میدهد.
 28در اثر خشم خدا
همٔه اموالشان تاراج میشود.
 29این است سرنوشت مردم بدکار
که خدا برایشان تعیین کرده است.
ایّوب

21

2-1لطفاً به حرفهای من به دقّت گوش بدهید
تا دل من تسلّی یابد.
 3به من فرصت بدهید تا حرفهای خود را بزنم
و بعد اگر خواستید ،مسخرهام کنید.
 4من از خدا شکایت دارم نه از انسان،
به همین دلیل صبر و طاقتم را از دست دادهام.
 5به من نگاه کنید
و از تع ّجب دست بر دهان بگذارید و ساکت باشید.
 6وقتی مصیبتهایی را که بر سر من �آمده است ،به یاد
می�آورم،
تمام بدنم از وحشت به لرزه میافتد.

 7چرا مردم بدکار تا سن پیری زنده میمانند
و به قدرت و جلال میرسند؟
 8ایشان دارای فرزندان و نوهها خواهند شد،
و شاهد رشد ایشان خواهند بود.
 9خانههایشان از هرگونه ترس و خطر در امان است
و خدا �آنها را جزا نمیدهد.
 10تعداد گلّههایشان افزایش مییابد
و هیچکدام �آنها تلف نمیشود.
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 11کودکانشان بیرون میروند و مانند گوسفندان رقص و
پایکوبی میکنند.
 12با �آواز دایره و رباب و نی ،از خوشحالی سرود
میخوانند.
 13بدکاران ،عمر خود را در خوشبختی و کامرانی
میگذرانند
و با �آسودگی و خاط ِر جمع از دنیا میروند.
 14از خدا میخواهند که کاری به کارشان نداشته باشد
و مایل نیستند که راه راست خدا را بشناسند.
 15میگویند« :قادر مطلق کیس���ت که او را بندگی
نمایی���م؟
چه فایده که نزد او دعا کنیم؟»
�	16آنها ا ّدعا میکنند که سعادتشان نتیجٔه سعی و کوشش
خود �آنهاست،
ا ّما من با طرز فکرشان موافق نیستم.
�	17آیا تا به حال چراغ شریران خاموش شده
یا بلایی بر سرشان �آمده است؟
�آیا گاهی خدا �آنها را از روی غضب خود جزا داده
است؟
 18یا مثل کاهی در برابر باد
یا مانند خاک در برابر توفان پراکنده کرده است؟
 19شما میگویید که خدا فرزندان گناهکاران را به عوض
�آنها مجازات میکند،
ا ّما من میگویم که خدا باید خود گناهکار را جزا
بدهد،
تا بداند که خدا از گناه چشم نمیپوشد.
 20خودشان باید نابودی خود را ببینند
و از جام غضب قادر مطلق بنوشند.
�	21آیا انسان پس از مرگ،
زمانی که شمارٔه ماههایش به سر �آیند،
نگران خانوادهاش خواهد بود؟
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�	22آیا کسی میتواند به خدایی که داور عالم است ،چیزی
بیاموزد؟
 24-23برخی از انسانها تا روز �آخر زندگیشان از سلامتی
برخوردارند؛
�آنها با خوشحالی در �آسودگی میمیرند.
�آنها خوب تغذیه شدهاند.
 25برخی هم در بدبختی،
درحالیکه ل ّذتی از زندگی نبردهاند ،میمیرند.
 26ا ّما همه یکسان به خاک میروند
و خوراک کرمها میشوند.
 27من افکار شما را میدانم و نقشههای کینهتوزانهای که
برای من میکشید.
 28میگویید« :خانٔه بزرگان و امیران چه شد
و �آنهایی که کارشان همیشه شرارت بود ،کجا
هستند؟»
 29بروید از کسانیکه دنیا را دیدهاند بپرسید
و شرح سفر �آنها را بخوانید.
�	30آنگاه خواهید دانست که عموماً اشخاص بدکار در روز
بد و مصیبت در امان میمانند
و از غضب خدا نجات مییابند.
 31کسی نیست که شرایران را متّهم کند
و به سزای کارهایشان برساند.
 32وقتی میمیرند با احترام خاصی به خاک سپرده میشوند
و در �آرامگاهشان نگهبان میگمارند.
 33مرد ِم بسیار جنازٔه �آنها را مشایعت میکنند،
حتّی خاک هم �آنها را با خوشی میپذیرد.
 34پس شما چطور میتوانید با سخنان پوچ و بیمعنیتان مرا
تسلّی بدهید؟
همٔه جوابهای شما غلط و از حقیقت دورند.
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سومین مکالمه

()23:27-1:22
الیفاز:

�2-1 22آیا انسان فانی میتواند فایدهای به خدا
برساند؟
حتّی عاقلترین انسان ،نمیتواند برای او مفید باشد.
 3هرقدر که صالح و درستکار باشی ،باز هم برای خدا
مفید نیستی
و بیعیب بودن تو برای او سودی ندارد.
 4او تو را بهخاطر تقوی و خداترسی تو،
مجازات نمیکند.
 5گناهان تو بیشمار
و شرارت تو بسیار زیاد است،
 6زیرا لباسهای دوستانت را که به تو بدهکار بودند ،گرو گرفتی
و �آنها را برهنه گذاشتی.
ِ
تشنگان خسته �آب ندادی
 7به
و نان را از گرسنگان دریغ کردی.
 8با استفاده از قدرت
و مقامت صاحب زمین شدی.
 9تو نه تنها به بیوه زنان کمک نکردی،
بلکه مال یتیمان را هم خوردی و به �آنها رحم
ننمودی.
 10بنابراین در دامهای وحشت گرفتار شدهای
و بلای ناگهانی بر سرت �آمده است.
 11در ظلمت و ترس به سر میبری
و بزودی سیلاب فنا تو را در خود فرو میبرد.

 12خدا بالاتر از �آسمانهاست.
ستارگان را بنگر که چقدر دور و بلند هستند.
 13با اینهمه تو میگویی که خدا چطور میتواند،
از پس ابرهای تیره و غلیظ شاهد کارهای من باشد و
مرا داوری کند.
 14ابرهای ضخیم او را احاطه کرده است
و از بالای گنبد �آسمان که بر �آن میخرامد ،نمیتواند
مرا ببیند.
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�	15آیا میخواهی راهی را دنبال کنی
که گناهکاران در گذشته از �آن پیروی میکردند؟
�	16آنها به مرگ نابههنگام گرفتار شدند
و اساس و بنیادشان را سیلاب فنا ویران کرد.
 17زیرا �آنها به قادر مطلق گفتند:
«با ما کاری نداشته باش .تو نمیتوانی به ما کمک کنی».
 18درحالیکه خدا خانههایشان را از هرگونه نعمت پر کرده بود.
به همین جهت ،من خود را از راه ایشان دور میکنم.
 19وقتی شریران هلاک میشوند،
اشخاص صالح و بیگناه شادی میکنند و میخندند
 20و میگویند« :بدخواهان ما از بین رفتند
و دارایی و مالشان در �آتش سوخت».
 21پس ای ایّوب،
با خدا �آشتی کن و از دشمنی با او دست بردار؛
تا از برکات او برخوردار شوی.
 22تعالیم او را بپذیر
و کلام او را در دلت حفظ کن.
 23اگر به سوی خدا بازگردی
و بدی و شرارت را در خانهات راه ندهی،
�آنگاه زندگی گذشتهات به تو بازمیگردد.
 24طلایت را دور بینداز،
طلای نابت را در بستر خشک رودخانه بینداز.
�	25آن وقت خود خداوند طلای خالص
و نقرٔه تو خواهد بود.
�	26آنگاه پیوسته به او اعتماد خواهی نمود
و از وجود او ل ّذت خواهی برد.
 27وقتی به حضور او دعا کنی ،دعایت را میپذیرد
و میتوانی نذرهایت را بجا �آوری.
 28هر تصمیمی که بگیری ،در انجام �آن موفّق میشوی
و راههایت همیشه روشن میباشند.
 29خدا مردمان حلیم و فروتن را سرفراز
و اشخاص متک ّبر را خوار و ذلیل میسازد.
 30پس اگر درستکار بمانی و گناه نکنی،
او تو را نجات خواهد داد.
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 2-1من هنوز هم از خدا شکایت دارم و نزد او ناله میکنم،

ا ّما با اینهمه او از �آزار من دست بردار نیست.
 3ای کاش میدانستم که خدا را در کجا میتوانم بیابم
تا نزد تخت او بروم.
 4دعوای خود را به پیشگاه او عرضه میکردم
و دلایل خود را به او میگفتم.
�	5آنگاه میدانستم به من چه جواب میدهد
و چه میگوید.
�	6آیا از قدرت و عظمت خود علیه من استفاده میکند؟
نه ،یقین دارم که به سخنان من گوش میدهد.
 7چون من شخص درستکاری هستم ،میتوانم با او
گفتوگو کنم
و او که داور من است ،مرا برای همیشه تبرئه خواهد
کرد.

 8ا ّما جستجوی من بیفایده است،
او را نه در شرق پیدا میکنم و نه در غرب.
 9کارهای دست او را در شمال و جنوب میبینم،
ا ّما خودش دیده نمیشود.
 10او هر قدمی که برمیدارم میبیند
و وقتیکه مرا �آزمایش کند ،مانند طلای ناب بیرون
می�آیم.
 11من با ایمان کامل راه او را دنبال نموده
و از راه او انحراف نورزیدهام.
 12اوامر او را بجا �آورده
و کلام او را چون گنجی در دل خود نگاه داشتهام.
 13او تغییر نمیپذیرد
و هیچکس نمیتواند او را از تصمیمی که میگیرد ،باز
دارد.
 14او نقشهای را که برای من کشیده است ،عملی میسازد
و این تنها یکی از نقشههای اوست.
 15وقتی به این چیزها فکر میکنم ،از حضور او وحشت
میکنم.
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 16خدای قادر مطلق جر�أت مرا از بین برده
و مرا هراسان ساخته است.
 17ایکاش فقط میتوانستم در تاریکی ناپدید شوم و ظلمت
غلیظ رویم را بپوشاند.

24

چرا خدا وقتی را برای داوری تعیین منیکند؟

تا به کی بندگان او انتظار بکشند؟

 2مردم شریر حدو ِد زمین را تغییر میدهند تا زمین زیادتری
به دست �آورند.
گلّٔه مردم را میدزدند و به چراگا ِه خود میبرند.
ِ
3
الاغان یتیمان را میربایند
و گاو بیوه زنان را گرو میگیرند.
 4مردم مسکین را از حق خود محروم میسازند
و نیازمندان از ترس �آنها خود را مخفی میکنند.
 5مردم فقیر ،مانند الاغهای وحشی
بهخاطر به دست �آوردن خوراک برای خود و فرزندان
خود،
در بیابان زحمت میکشند.
 6در کشتزاری که مال خودشان نیست درو میکنند
و در تاکستان شریران خوشه میچینند.
 7شبها برهنه و بدون لباس در سرما میخوابند.
 8در زیر ِ
باران کوهستان خیس میشوند
و در بین صخرهها پناه میبرند.
 9اشخاص ظالم ،کودکان یتیم را از �آغوش مادرانشان
میربایند
و اطفال فقیران را در مقابل قرض خود گرو میگیرند.
 10این مردم مسکین ،برهنه و با شکم گرسنه
محصول دیگران را حمل میکنند.
 11در کارخانهها روغنِ زیتون میکشند و شراب میسازند،
بدون �آن که خودشان مزٔه �آن را بچشند.
ِ
زخمیان در حال
 12صدای ناله و فریاد ستمدیدگان و
مرگ ،از شهر به گوش میرسد که کمک
میطلبند،
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ا ّما خدا به نالٔه �آنها تو ّجه نمیکند.
 13کسانی هستند که برضد نور طغیان میکنند!
راه �آن را نمیشناسند و در �آن راه نمیروند.
�	14آدمکشان ،صبح زود برمیخیزند
تا مردم فقیر و محتاج را به قتل برسانند،
و در شب دزدی میکنند
 15زانیان منتظر سپیده َدم هستند
و صورت خود را میپوشانند ،بنابراین هیچکس
نمیتواند �آنها را ببیند.
 16شبها برای دزدی به خانههای مردم نقب میزنند
و هنگام روز خود را پنهان میکنند و روی روشنی را
نمیبینند.
 17شب تاریک برای �آنها همچون روشنی صبح است،
ِ
وحشت تاریکی است.
زیرا سر و کارشان با
صوفر

 18شخص شریر دستخوش سیل و توفان میشود
و زمین او مورد لعنت خدا قرار میگیرد
و بیثمر میماند.
 19خشکی و گرما� ،آب برف را تبخیر میکند
و گناهکاران در کام مرگ فرو میروند.
 20حتّی مادرانشان هم �آنها را از یاد میبرند و فراموش
میکنند؛
و �آنها همچون درختی شکسته ،توسط کرمها خورده
میشوند.
 21به زنان بدون فرزند �آزار میرسانند
و به بیوه زنان احسان نمیکنند.
 22خدا با قدرت خود ظالمان را نابود میسازد.
�آنها ظاهراً موفّق به نظر میرسند ،ا ّما در واقع امیدی در
زندگی ندارند.
 23شاید خدا به �آنها در زندگی امن ّیت ببخشد
و از �آنها حمایت کند ،ولی همیشه مراقب رفتار �آنهاست.
 24برای مدّتی موفّق میشوند،
لیکن بزودی مثل علف ،پژمرده میشوند
و مانند خوشههای گندم ،قطع میگردند.
 25چه کسی میتواند سخنان مرا تکذیب کند؟
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بلدد

� 25آنگاه بلدد شوحی جواب داد:
« 2سلطنت و هیبت از �آن خداست
و او صلح را در �آسمانها برقرار میکند.
 3کسی نمیتواند شمارٔه فرشتگانی را که در خدمت او
هستند ،بداند.
نور خدا بر همهکس و در همهجا میتابد.
�	4آیا انسان فانی میتواند در نظر خدا پاک و بیعیب باشد؟
 5حتّی مهتاب و ستارگان در نظر او درخشنده
و پاک نیستند،
 6چه رسد به انسان خاکی که ِکرمی بیش نیست.
زندگی انسان چه ارزشی در نظر خدا دارد؟»

ایّوب

2-1 26شما چه مددکاران خوبی
برای منِ مسکین و بیچاره هستید!
 3و با پندهای عالی و گفتار حکیمانه
مرا متو ّجه حماقتم ساختید!
 4چه کسی به این سخنان شما گوش میدهد
و چه کسی این حرفها را به شما الهام کرده است؟

بلدد

 5ارواح مردگان� ،آبها و موجوداتی که در �آنها زندگی میکنند،
در حضور خدا میلرزند.
 6در دنیای مردگان ،همهچیز برای او �آشکار است
و هیچ چیزی از نظر او پوشیده نیست.
 7خدا �آسمان را در فضا پهن کرد
و زمین را بیستون ،معلّق نگه داشته است.
 8او ابرها را از �آب ُپر میسازد
و ابرها از سنگینی �آن نمیشکافد.
 9روی ما ِه بدر را با ابر میپوشاند و از نظرها پنهان
میکند.
 10او افق را بر روی اقیانوسها کشید
و با �آن تاریکی را از روشنایی جدا کرد.
 11وقتی او تهدید میکند ،ستونهایی که �آسمان را نگه میدارند
میلرزند و به ارتعاش درمی�آیند.
 12با قدرت خود ،دریای متلاطم را �آرام میسازد
942

ا ّیوب  26و27 

و با حکمت خود ،هیولای دریایی را رام میکند.
 13روح او �آسمانها را زینت داده است
و دست او مار تیزرو را هلاک کرده است.
 14اینها فقط قسمتی از کارهای بزرگ اوست؛
ما فقط زمزمهای شنیدهایم.
چه کسی میتواند ،در برابر قدرت عظیم او بایستد».

ایّوب

2-1 27به حیات خدای قادر مطلق که حق مرا
پایمال کرده
و زندگی را به من تلخ نموده است ،قسم میخورم
 3که تا جان به تن دارم و تا زمانی که خدا به من نَفَس
دهد،
 4دهان من هیچ چیز شریرانهای نخواهد گفت
و زبانم هرگز دروغ نخواهد گفت.
 5من هیچگاه حرف شما را تصدیق نمیکنم
و تا زمانی که بمیرم ،ا ّدعای بیگناهی میکنم
 6من هرگز از برحق بودن ا ّدعایم صرفنظر نخواهم کرد،
وجدان من پاک است.

 7باشد تا کسانیکه با من مخالفند و علیه من میجنگند،
مانند شریران و خطاکاران جزا ببینند.
 8اگر خدا شخص بیخدا را هلاک کند و به زندگیاش
خاتمه بدهد،
چه امیدی برایش باقی میماند؟
�	9آیا خدا فریادشان را در وقت سختی و مشکلات میشنود؟
�	10آنها باید از وجود قادر مطلق ل ّذت ببرند
و در همٔه اوقات از او کمک بخواهند.
 11بگذارید که دربارٔه قدرت خدا شما را تعلیم دهم،
و نقشههای قادر مطلق را برایتان توضیح دهم.
 12یقین دارم که خود شما هم تا اندازهای از کارهای او
�آگاه هستید،
پس چرا بیهوده سخن میگویید؟
صوفر

 13این است سرنوشت مردم خطاکار و ظالم،
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که خدای قادر مطلق برایشان تعیین فرموده است:
 14این مردم دارای فرزندان زیادی میشوند،
ا ّما �آنها یا با شمشیر به قتل میرسند
و یا از گرسنگی میمیرند.
 15کسانی هم که باقی بمانند ،در اثر مرض و بلا به زیر
خاک میروند
که حتّی بیوههای �آنها هم برای �آنها گریه و ماتم نمیکنند.
 16مردم خطاکار هرچند مثل ریگ دریا پول جمع کنند
و صندوقهای ُپر از لباس داشته باشند،
ص نیک پول �آنها را مصرف میکنند
 17ا ّما عاقبت ،اشخا ِ
و لباس ایشان را میپوشند.
�	18آنها خانههایی میسازند که
ِ
سایبان نگهبانان ،دوامی ندارد.
مانند تار عنکبوت و
�	19آنها ثروتمند به بستر میروند،
ا ّما وقتی بیدار میشوند و چشم باز میکنند ،میبینند که
ثروتشان از دست رفته است.
 20سیلاب وحشت �آنها را فرا میگیرد
و ِ
توفان نیستی در شب �آنها را با خود میبرد.
 21باد شرقی �آنها را به هوا بلند میکند و از خانههایشان
دور میسازد.
 22با بیرحمی بر �آنها که در حال فرار هستند میوزد.
 23بهخاطر مصیبتی که بر سر �آنها �آمده است،
دست میزنند و �آنها را مسخره میکنند.
تالش برای حکمت

 28نقره از معدن استخراج میشود
و طلا را در کوره تصفیه میکنند.
�	2آهن را از زمین به دست می�آورند
و مس را از ذوب کردن سنگها.
 3مردم در اعماق تاریکی جستجو میکنند
و برای سنگهای معدنی تا دورترین نقطٔه زمین به
جستجو میپردازند.
 4فراتر از جایی که کسی زندگی کند
یا پای بشری به �آنجا رسیده باشد
و از طنابها خود را �آویزان کرده
به درون میروند.
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 5سطح زمین خوراک به بار می�آورد،
درحالیکه در زیر هستٔه همین زمین،
�آتش مذاب نهفته است.
 6سنگهای زمین دارای یاقوت
و خاک �آن دارای طلا میباشد.
 7نه پرندگان شکاری راه �آن معادن را میدانند
و نه لاشخورها در بالای �آنها پرواز کردهاند.
 8شیر و حیوان درندٔه دیگری
در �آن جاها قدم نزده است.
 9ا ّما مردم ،سنگ خارا را میشکنند
و کوهها را از بیخ میکنند،
 10صخرهها را میشکافند
و سنگهای نفیس به دست می�آورند.
 11سرچشمٔه دریاها را میکاوند
و چیزهای نهفته را بیرون می�آورند.
 12ا ّما حکمت را در کجا میتوان یافت
و دانش در کجا پیدا میشود؟
 13انسان فانی راه �آن را نمیداند
و در دنیای زندگان پیدا نمیشود.
 14اعماق اقیانوسها میگویند که
حکمت نزد ما نیست و در اینجا پیدا نمیشود.
 15حکمت را نمیتوان با طلا خرید
و ارزش �آن بیشتر از نقره است،
 16گرانبهاتر است از
طلا و جواهرات نفیس.
 17طلا و الماس را نمیتوان با حکمت برابر کرد
و با جواهر و طلای نفیس مبادله نمیشود.
 18ارزش حکمت بمراتب بالاتر از مرجان
و بلور و گرانتر از لعل است.
 19یاقوت کبود و طلای خالص را
نمیتوان با حکمت مقایسه کرد.
 20پس حکمت را از کجا میتوان به دست �آورد
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و منش�أ دانش کجاست؟
 21حکمت از نظر تمام موجودات زنده پوشیده است
و حتّی پرندگان هوا نیز �آن را نمیبینند.
 22مرگ و نیستی ا ّدعا میکنند
که فقط شایعهای از �آن شنیدهاند.
 23تنها خدا راه حکمت را میشناسد
و میداند �آن را در کجا میتوان یافت.
 24زیرا هیچ گوشٔه زمین از او پوشیده نیست،
و هر چیزی را که در زیر �آسمان است میبیند.
 25خدا ،به باد قدرت وزیدن میدهد
و حدود و اندازٔه دریاها را تعیین میکند.
 26به باران فرمان میدهد که در کجا ببارد
و برق و صاعقه در کدام مسیر تولید شوند.
 27پس او میداند که حکمت در کجاست.
او �آن را امتحان کرد ،ارزش �آن را دیده ت�أیید فرمود.
�	28آنگاه به بشر گفت:
«به یقین بدانید که ترس از خداوند ،حکمت واقعی
و پرهیزکردن از شرارت ،دانش حقیقی است».
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ا ّیوب به دفاع خود ادامه میدهد

ایّوب به کلام خود ادامه داده گفت:
 2ای کاش دوران سابق
و �آن روزهایی که خدا مراقب و مواظب من بود،
دوباره می�آمد.
 3در �آن روزها نور او بر من میتابید
و راه تاریک مرا روشن میکرد.
�	4آن وقت دوران کامرانی من بود
و از دوستی خدا برخوردار بودم.
 5خدای قادر مطلق با من بود
و فرزندانم دور من جمع بودند.
 6پاهای خود را با شیر میشستم
و از صخرهها برای من روغن زیتون جاری میشد.
 7وقتی به دروازٔه شهر میرفتم
و بر کرسی خود مینشستم،
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 8جوانان برای من راه باز میکردند
و ریشسفیدان به احترام من برمیخاستند.
 9رهبران شهر از حرف زدن باز میایستادند و سکوت میکردند.
 10حتّی شخص ّیتهای مهم با دیدن من ساکت میشدند.
 11هرکسی که مرا میدید
و سخنان مرا میشنید ،مرا ستایش مینمود.
 12زیرا من به داد مردم فقیر میرسیدم
ِ
یتیمان بیکس کمک میکردم.
و به
 13کسانیکه در حال مرگ بودند ،برایم دعا میکردند
و با کار نیک ،دل بیوه زنان را شاد میساختم.
 14کارهای خود را از روی عدل و انصاف انجام میدادم.
 15برای کورها چشم
و برای مردم لَنگ ،پا بودم.
 16از نیازمندان مثل یک پدر دستگیری میکردم
و از حق غریبان دفاع مینمودم.
 17دندانهای نیش ظالمان را میشکستم
و شکار را از دهنشان میگرفتم.
�	18آرزو داشتم که بعد از یک عمر شاد و طولانی،
به �آسودگی در خانٔه خود بمیرم.
 19مثل درختی بودم که ریشهاش به �آب میرسید
و شاخههایش با شبنم شاداب میشدند.
 20همه از من تمجید میکردند
و قدرت و نیروی من روزافزون بود.
 21همه به سخنان من گوش میدادند
و از پندهای من استفاده میکردند.
 22وقتی من سخنانم را تمام میکردم ،کسی حرفی نمیزد.
کلام من مانند قطرات شبنم بر �آنها میچکید.
�	23آنها همچون دهقانی که چشم به راه باران باشد،
با شوق تمام منتظر شنیدن کلام من میبودند.
 24وقتی دلسرد میشدند ،با یک تبسم �آنها را دلگرم میساختم
و با روی خوش� ،آنها را تشویق مینمودم.
 25در میان �آنها ،مانند پادشاه حکومت میکردم
و در هنگام غم� ،آنها را تسلّی میدادم.
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 30ا ّما اکنون �آنهایی که از من جوانتر هستند،
و من عار داشتم که پدرانشان با سگهای من از گلّهام
نگهبانی نمایند،
مسخرهام میکنند.
�	2آنها یک عدّه اشخاص تنبل بودند
که کاری از دستشان ساخته نبود.
�	4-3آنقدر فقیر بودند که از گرسنگی به بیابان میرفتند
و ریشه و برگ گیاه میخوردند.
 5از اجتماع رانده شده بودند
و مردم با �آنها مانند دزدان رفتار میکردند.
 6در غارها و حفرهها زندگی میکردند
و در بین صخرهها پناه میبردند.
 7مثل حیوان زوزه میکشیدند
و در زیر بوتهها با هم جمع میشدند.
 8گروهی بیکاره و بینام و نشان هستند
که از اجتماع طرد شدهاند.
 9اکنون �آنها می�آیند و به من میخندند
و مرا بازیچٔه دست خود ساختهاند.
�	10آنها با نفرت با من رفتار میکنند
و فکر میکنند برای من خیلی خوب هستند� ،آنها حتّی
به صورتم �آب دهان میاندازند.
 11چون خدا مرا درمانده و بیچاره ساخته است،
�آنها به مخالفت من برخاستهاند.
 12فتنهگران از هر سو به من حمله میکنند
و اسباب هلاکت مرا مه ّیا کردهاند.
 13راه مرا میبندند و به من �آزار میرسانند
و کسی نیست که �آنها را باز دارد.
 14ناگهان از هر طرف بر من هجوم می�آورند
و بر سر من میریزند.
 15ترس و وحشت مرا فراگرفته
و ع ّزت و �آبرویم بر باد رفته،
و سعادتم مانند ابر از بین رفته است.
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 16اکنون جانم به لب رسیده
و رنجهای من پایانی ندارد.
 17شبها استخوانهایم درد میکنند
و لحظهای �آرام و قرار ندارم.
 18خداوند یقٔه مرا میگیرد
و لباسم را دور من میپیچاند
 19خدا مرا در گل ولای افکنده
و در خاک و خاکستر پایمالم کرده است.
 20نزد تو ای خدا ،زاری و فریاد میکنم ،ا ّما تو به من
جواب نمیدهی.
در حضورت میایستم ،ولی تو به من تو ّجه نمینمایی.
 21تو بر من رحم نمیکنی
و با قدرت بر من جفا میکنی.
 22مرا در میان تندباد میاندازی
و در مسیر توفان قرار میدهی.
 23میدانم که مرا به دست مرگ،
یعنی به سرنوشتی که برای همٔه موجودات تعیین
کردهای ،میسپاری.
 24چرا به کسیکه از پا افتاده
و برای کمک التماس مینماید ،حمله میکنی؟
�	25آیا من برای کسانیکه در زحمت بودند ،گریه نکردم
غصه نخوردم؟
و �آیا بهخاطر مردم مسکین و نیازمندّ ،
 26ا ّما به عوض خوبی ،بدی دیدم
و به عوض نور ،تاریکی نصیبم شد.
 27دلم پریشان است و �آرام ندارم
و به روز بد گرفتار شدهام.
 28ماتمکنان در عالم تاریکی ،سرگردان هستم.
در میان جماعت میایستم و برای کمک فریاد میزنم.
 29همنشین من شغال
و شترمرغ دوست من شده است.
 30پوست بدنم سیاه شده ،به زمین میریزد و استخوانهایم
از شدّت تب میسوزند.
�	31آواز چنگ من به ساز غم تبدیل شده
و از نی من ،نوای ناله و صدای گریه می�آید.
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 31با چشمان خود پیمان بستم
که به هیچ دختری با نظر شهوت نگاه نکنم.
 2چون میدانم که خدای قادر مطلق
چه بلایی بر سر چنین افرادی می�آورد.
 3او بر سر مردم شریر و بدکار
از �آسمان بلا و مصیبت نازل میکند.
 4او هر کاری که میکنم
و هر قدمی که برمیدارم ،میبیند.
 5من هرگز به راه غلط نرفتهام
و کسی را فریب ندادهام.
 6میخواهم خدا خودش مرا با ترازوی عدالت بسنجد
تا بیگناهی من ثابت شود.
 7اگر از راه راست منحرف شده باشم،
یا دلم دنبال �آنچه که چشمم خواسته است ،رفته باشد
و یا دستم به گناه �آلوده شده باشد،
�	8آن وقت چیزی را که کاشتهام ،دیگران بخورند
و همٔه محصولات من از ریشه کنده شوند.
 9اگر دلم فریفتٔه زن مرد دیگری شده باشد،
یا در کمین زن همسایه باشم،
 10پس زن من هم ،کنیز مرد دیگری شود.
دیگران با او همبستر شوند.
 11زیرا این کار جنایت است و عامل �آن سزاوار مجازات
میباشد
ِ
سوزان دنیای مردگان میتواند همهچیز مرا از
ش
 12و مثل �آت ِ
بین ببرد
و محصول مرا ریشهکن سازد.
 13اگر شکایت کنیز و غلام خود را علیه خود نشنیده
و با �آنها از روی انصاف رفتار نکرده باشم،
 14چطور میتوانم با خدا روبهرو شوم
و وقتیکه از من بازخواست کند ،چه جوابی میتوانم
به او بدهم.
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 15زیرا همان خدایی که مرا �آفریده،
کنیز و غلام مرا هم خلق کرده است.
 16از کمک به مردم مسکین خودداری نکردهام،
بیوه زنی را در حال بیچارگی ترک نکردهام،
 17نان خود را به تنهایی نخوردهام و �آن را همیشه با
یتیمان گرسنه قسمت کرده
 18و در سراسر عمر خود برای �آنها مثل پدری غمخوار بودم
و از کودکی ،راهنمای بیوهزنان بودهام.
 19اگر میدیدم که کسی لباس ندارد و از سرما در خطر
است
و یا شخص مسکینی برهنه به سر میبرد،
 20از پشم گوسفندانم لباس میدوختم و به او میدادم
تا از سردی هوا در امان بوده،
از صمیم دل برای من دعا کند و من برکت ببینم.
 21اگر بهخاطر اینکه در دادگاه نفوذ دارم،
حق یتیمی را پایمال کرده باشم،
 22بازوی من از شانه قطع شود
و دستم بشکند.
 23چون من از مجازات و عظمت خدا میترسیدم
هرگز جر�أت نمیکردم که به چنین کاری دست بزنم.
 24به طلا و نقره اعتماد و اتّکا نداشتهام
 25و ثروت زیاد مایٔه خوشی من نبوده است.
 26به �آفتاب تابان و مهتاب درخشان
دل نبستهام.
�	27آنها را نپرستیده و از دور نبوسیدهام.
 28زیرا این کار هم گناه است و اگر �آن کار را میکردم،
مستوجب مجازات میبودم ،چون با این کار ،خدای
متعال را منکر میشدم.
 29هرگز از مصیبت دشمنان شاد نشدهام
و از بلایی که بر سرشان �آمده است ،خوشحال نبودهام.
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 30زبان خود را از گناه بازداشته و برای �آنها دعای بد نکردهام.
�	31آنهایی که برای من کار میکنند
هرگز گرسنه نبودهاند.
 32هیچ غریبهای را نگذاشتهام که شب در کوچه بخوابد،
بلکه د ِر خانٔه من ،همیشه به روی مسافران باز بوده
است.
 34-33هیچگاه مثل دیگران سعی نکردهام
س سرزنش مردم ،گناهان خود را پنهان کنم
که از تر ِ
و خاموش در خانه مانده و بیرون نروم.
�	35آیا کسی هست که به سخنان من گوش بدهد؟
من قسم میخورم که حقیقت را میگویم.
بگذارید قادر مطلق جواب مرا بگوید،
و اتّهاماتی را که علیه من وارد کردهاند ،نشان بدهد.
 36من �آنها را به گردن میگیرم
و تاج سر خود میسازم.
 37همٔه کارهایی را که کردهام ،برای او بیان میکنم
و با سرفرازی در حضور او میایستم.
 38اگر زمینی را که در �آن کشت میکنم
از مالک اصلیاش بزور گرفته باشم،
 39و از محصول �آن بدون قیمت خورده
و باعث قتل مالک �آن شده باشم،
 40در �آن زمین به عوض گندم ،خار
و به جای جو ،علف هرزه بروید.
سخنان ایّوب پایان گرفت.

32

الیهو صحبت میکند

()24:37-1:32

�آن سه دوست ایّوب دیگر جوابی نداشتند که به
او بدهند ،زیرا او خودش را بیگناه میدانست.
�2آنگاه ش���خصی به نام الیهو ،پس���ر برکئیل بوزی ،از خاندان
رام ،که در �آنجا حاضر بود خشمگین شد ،چون ایّوب خود
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را بیگناه میدانست و خدا را متّهم میکرد3 .او همچنین بر
�آن سه دوست ایّوب خشمگین بود؛ زیرا هرچند جواب درستی
نداشتند تا ایّوب را قانع کنند که گناهکار است ،او را محکوم
میس���اختند4 .الیهو تا �آن لحظه صبر کرده و به ایّوب جوابی
نداده بود ،چون دیگ���ران از او بزرگتر بودند5 .ولی وقتی دید
که �آنها ساکت ماندهاند ،خشمگین شد.
6پس الیهو رشتٔه سخن را به دست گرفته گفت:
چون من جوانتر از شما هستم،
بنابراین ترسیدم که اظهار عقیده کنم.
 7به خود گفتم که شما پیرترید
و باید از روی تجربٔه سالهای عمر خود با حکمت
سخن بگویید.
 8ا ّما این روح خدای قادر مطلق است
که به انسان حکمت میبخشد،
 9سن و سال نیست که به ما حکمت می�آموزد
یا کمک میکند که بفهمیم چه چیزی درست است.
 10پس حالا به من گوش بدهید،
تا نظر خود را برای شما بیان کنم.
 12-11من با صبر و دقّت به سخنان و دلایل شما گوش
دادم،
ا ّما هیچکدام شما نتوانستید جواب قانع کنندهای به
ایّوب بدهید
و ثابت کنید که او گناهکار است.
 13نگویید که ما حکیم هستیم
مقصر
و تنها خدا میتواند گناهکار را بهخاطر گناهش ّ
بداند.
 14ایّوب با شما صحبت میکرد نه با من.
اگر با من صحبت میکرد ،طور دیگری به او جواب
میدادم.
 15شما دیگر جر�أت ندارید
که جوابی بدهید یا حرفی بزنید.
 16اکنون چون شما سکوت کردهاید،
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من نمیتوانم خاموش بنشینم و چیزی نگویم.
 17من میخواهم حرف خود را بزنم
و عقیدٔه خود را بیان کنم،
 18زیرا حرفهای زیادی برای گفتن دارم
و دیگر نمیتوانم صبر کنم.
 19دل من مثل َم ِ
شک شراب ُپر
و نزدیک به ترکیدن است.
 20تا حرف نزنم �آرام نمیگیرم ،پس باید حرف بزنم.
 21من از کسی طرفداری نمیکنم
و از روی چاپلوسی حرف نمیزنم،
 22زیرا اگر تملّق و چاپلوسی کنم،
خالقم به حیات من خاتمه میدهد.
 33حال ای ایّوب
با دقّت به سخنان من گوش بده.
 2میخواهم �آنچه را که در نظر دارم به تو بگویم.
 3حرفهای من از صمیم دل،
صادقانه و حقیقت است.
 4زیرا روح خدا مرا سرشته و نَفَس قادر متعال به من
زندگی بخشیده است.
 5اگر میتوانی جواب مرا بدهی ،درنگ نکن.
 6من و تو در نظر خدا فرقی نداریم.
او هردوی ما را از ِگل سرشته است.
 7پس تو نباید از من ترس و وحشت داشته باشی
و من بر تو فشار نمی�آورم.
 8شنیدم که گفتی:
« 9من پاک هستم و خطایی نکردهام.
بیعیب هستم و گناهی ندارم.
 10خدا بهانه میجوید تا گناهی در من بیابد
و مرا دشمن خود میشمارد.
 11پاهایم را به زنجیر میبندد
و در هر قدم مراقب من است».
 12ا ّما ایّوب ،من تو را قانع میسازم که تو اشتباه میکنی.
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خدا بزرگتر از همٔه انسانهاست.
 13چرا خدا را متّهم میکنی
و میگویی که او برای کارهایی که میکند به انسان
توضیح نمیدهد.
 14خدا به راههای مختلف با انسان صحبت میکند،
ا ّما کسی به کلام او تو ّجه نمینماید.
 15در شب ،وقتی انسان در خواب عمیق فرو میرود،
در رؤیا با او حرف میزند.
 16گوشهای او را باز میکند.
او را میترساند و اخطار میدهد
 17خدا سخن میگوید تا او را از گناه کردن باز دارد
و از مغرور شدن رهاییاش بخشد،
 18تا از مرگ و هلاکت نجات یابد.
 19خدا انسان را با درد و بیماری سرزنش میکند.
 20در اثر مرض ،انسان اشتهای خود را از دست میدهد
به طوری که حتّی از لذیذترین غذاها هم بدش می�آید.
�	21آنقدر لاغر میشود
که از او فقط پوست و استخوان بجا میماند.
 22پایش به لب گور میرسد و به دنیای مردگان نزدیک میشود.
 23ا ّما اگر یکی از هزاران فرشتٔه خدا حاضر باشد
و از او شفاعت نموده
و بگوید که بیگناه است،
�	24آنگاه بر او رحم کرده ،میفرماید:
«�آزادش کنید و نگذارید که هلاک شود،
زیرا ک ّفارهای برایش یافتهام».
 25بدن او دوباره جوان و قوی میگردد.
 26هر وقت به حضور خدا دعا کند،
خدا دعایش را میپذیرد و او با شادمانی در پیشگاه او
حضور مییابد
و خدا سعادت گذشتهاش را به او بازمیگرداند.
 27بعد او سرود میخواند و به مردم میگوید:
«من گناه کردم و از راه راست منحرف شدم،
 28ا ّما خدا گناهان مرا بخشید
و مرا از مرگ و هلاکت نجات داد».
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 29خدا بارها این کارها را برای انسان انجام میدهد،
 30تا جان او را از هلاکت برهاند
و از نور حیات برخوردارش سازد.
 31ایّوب ،سخنان مرا بشنو و خاموش باش
توجه کن.
و به �آنچه میگویم ّ
 32ا ّما اگر چیزی برای گفتن داری ،بگو.
من میخواهم بشنوم و اگر گفتارت درست باشد،
قبول میکنم.
 33وگرنه ساکت باش
و به من گوش بده تا به تو حکمت بیاموزم.
 34الیهو به کلام خود ادامه داده گفت:
 2ای مردان دانا ،به سخنان من گوش بدهید و ای
عاقلان بشنوید!
 3همانطور که زبان مزٔه غذای خوب را میفهمد،
گوش هم سخنان خوب را تشخیص میدهد.
 4پس ما باید چیزهای درست و خوب را اختیار نماییم.
 5ایّوب ا ّدعا کرد« :من بیگناه هستم
و خدا مرا از حق من محروم کرده است.
 6با وجود اینکه تقصیری ندارم ،دروغگوشمرده میشوم.
هرچند خطایی از من سر نزده ،ولی زخمهای علاج
ناپذیر در بدن خود دارم».
�	7آیا کسی را دیدهاید که مثل ایّوب حرفهای مسخره بزند؟
 8او همنشین مردم شریر است
و با اشخاص گناهکار سر و کار دارد.
 9او میگوید:
«چه فایده که انسان دنبال رضای خدا باشد؟»
 10ای کسانیکه دارای عقل و شعور هستید،
سخنان مرا بشنوید .خدا هرگز ظلم و بدی نمیکند.
 11او هرکسی را مطابق کارهایش مکافات میدهد
و به طوری که سزاوار است ،مجازات میکند.
 12خدای قادر مطلق بدی را نمیپسندد
و بیعدالتی نمیکند.
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 13اختیار تمام دنیا در دست اوست
و با قدرت خود جهان را اداره میکند.
 14اگر خدا اراده کند
و روح و نَفَس خود را از انسان پس بگیرد،
 15همٔه انسانها هلاک میشوند
و به خاک برمیگردند.
 16اگر شعور داری به �آنچه میگویم گوش کن.
�	17آیا کسیکه از عدالت نفرت دارد ،میتواند حکمرانی
کند؟
�آیا میخواهی خدای عادل و با عظمت را محکوم
کنی؟
 18خدا پادشاهان و حاکمان را
اگر بدکار و شریر باشند محکوم میسازد.
 19او از فرمانروایان طرفداری نمیکند
و ثروتمندان را بر فقرا ترجیح نمیدهد،
زیرا همگی را دست توانای او خلق کرده است.
 20انسان ناگهان در نیمٔه شب میمیرد
و خدا در یک لحظه جان او را میگیرد
و به راحتی قدرتمندترین انسانها را به دیار نیستی
میفرستد.
 21چشمان تیزبین او همٔه کارهای بشر را میبیند و هر قدم
او را زیر نظر دارد.
 22هیچ تاریکی نمیتواند
اشخاص گناهکار را از نظر خدا پنهان کند.
 23لازم نیست خدا برای داوری انسان زمانی را تعیین کند.
 24زورمندان را بدون تحقیق از بین میبرد
و دیگران را جانشین �آنها میسازد.
 25زیرا او از تمام کارهایشان �آگاه است
و شبانگاه �آنها را سرنگون میکند.
�	26آنها را در حضور همٔه مردم بهخاطر کارهای بدشان
مجازات میکند،
 27چون �آنها از راه خدا منحرف شده
و از دستورات او پیروی نمیکنند.
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�	28آنها چنان ظلمی در حق مردم مسکین و فقیر نمودند
که خدا فریاد نالٔه �آنها را شنید.
 29اگر خدا نخواهد به کمک �آنها برسد،
چه کسی میتواند از او ایراد بگیرد؟
اگر او روی خود را بپوشاند ،چه کسی یا قومی میتواند
او را ببیند؟
 30ملّتها هیچکاری نمیتوانند بکنند
که بیخدایان بر �آنها حکومت کنند.
 31ایّوب ،تو باید به گناهان خود در حضور خدا اعتراف
نمایی
و قول بدهی که دیگر گناه نکنی.
 32از خدا بخواه که گناهانت را به تو نشان بدهد
و باید از کارهای بدی که کردهای ،دست بکشی.
 33تو با کارهای خدا مخالفت میکنی
و بازهم انتظار داری که او �آنچه را که میخواهی
برایت انجام بدهد.
حالا خودت تصمیم بگیر نه من،
و بگو که چه فکر میکنی.
 34کسیکه عاقل است و شعور دارد
و حرف مرا میشنود ،تصدیق میکند
 35که حرفهای تو همه احمقانه
و بیمعنی هستند.
 36تو مانند اشخاص شریر حرف میزنی
و باید جزا ببینی.
 37تو با نافرمانی خود بر گناهانت میافزایی
و در حضور همگی به خدا اهانت میکنی.
 35الیهو در ادامٔه سخنان خود گفت:
 2ایّوب� ،آیا صحیح است که ا ّدعا میکنی
در نظر خدا بیعیب هستی؟
 3یا از خدا بپرسی ،اگر گناه کنم به تو چه ت�أثیر میکند
و چه فایده اگر گناه نکنم؟
 4من به تو و به دوستانت که همراه تو هستند ،جواب میدهم.
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 5به �آسمان بنگر و ببین که ابرها چقدر بلند هستند.
 6اگر گناه کنی ،گناه تو چه صدمهای به خدا میرساند؟
اگر خطاهای تو زیاد شوند ،به او چه ت�أثیر میکند؟
 7یا اگر پاک باشی چه فایدهای به او میرسانی
و چه چیزی به او میبخشی؟
 8بدی و خوبی تو
در انسانها ت�أثیر میکند.
 9وقتی مردم ظلم میبینند ،فریاد برمی�آورند
و مینالند و میخواهند که کسی به �آنها کمک کند.
 10ا ّما �آنها برای کمک به سوی خدایی که خالق �آنهاست
و در تاریکترین روزهای زندگی به �آنها امید میبخشد
 11و �آنها را داناتر از حیوانات و پرندگان هوا ساخته است،
به خدا روی نمی�آورند.
�	12آنها فریاد میزنند ،ا ّما خدا فریادشان را نمیشنود،
زیرا اشخاصی مغرور و شریر هستند.
 13فریادشان سودی ندارد،
چرا که خدای قادر مطلق نه فریاد پوچ �آنها را میشنود
و نه به �آن تو ّجه میکند.
 14تو میگویی نمیتوانی خدا را ببینی،
ا ّما صبر کن ،او به دعوی تو رسیدگی میکند.
 15تو فکر میکنی که خدا بدکاران را جزا نمیدهد
و به گناهشان تو ّجه نمیکند.
 16این حرفها همه پوچ و بیمعنی میباشند
و تو از روی نادانی حرف میزنی.
2-1 36صبور باش و قدری بیشتر گوش بده
که از طرف خدا چه میگویم.
 3معلومات خود را به کار میگیرم تا نشان بدهم
که خالق من ،خدا عادل است.
 4من که در برابر تو ایستادهام دروغ نمیگویم
و دانش من کامل است.
 5خدا در واقع با عظمت و داناست
و کسی را ذلیل و خوار نمیشمارد.
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 6اشخاص شریر را زنده نمیگذارد
و به داد مردم مظلوم میرسد.
 7به مردمان نیک تو ّجه دارد
و �آنها را به تخت پادشاهی مینشاند
و تا به ابد سرفراز میسازد.
 8ا ّما اگر با زنجیرها بسته شوند
و بهخاطر �آنچه که انجام دادهاند به مصیبتی گرفتار
شوند،
 9خدا خطاها و گناهشان را که از روی غرور مرتکب
شدهاند ،به رخ �آنها میکشد.
 10گوشهایشان را باز میکند تا دستورات او را بشنوند
و از کارهای خطا دست بکشند.
 11هرگاه سخنان او را شنیده ،از او اطاعت کنند،
در تمام عمر خود سعادتمند و خوشحال خواهند شد.
 12ا ّما اگر نافرمانی کنند ،با شمشیر کشته میشوند
و در نادانی خواهند مرد.
�	13آنانی که بیخدا میباشند ،همیشه خشمگین هستند
و حتّی در وقت هلاکت هم از خدا کمک نمیطلبند.
 14در جوانی میمیرند
و عمرشان با ننگ و رسوایی به پایان میرسد.
 15ا ّما خدا رنجدیدگان را از سختی و زحمت نجات
میدهد
و در حقیقت وقتیکه رنج میبینند ،گوشهایشان را باز
میکنند.
 16خدا تو را از رنج و مصیبت میرهاند
و به جایی می�آورد که خوشبخت و �آرام باشی
و سفرٔه تو را با نعمات خود ُپر میکند.
 17ا ّما اکنون بهخاطر شرارت خود سزاوار مجازات هستی.
 18پس احتیاط کن ،مبادا کسی تو را با رشوه و ثروت
از راه راست منحرف سازد.
 19ناله و فریاد تو سودی ندارد
و با قدرت خود نمیتوانی از مصیبت رهایی یابی.
 20در �آرزوی فرا رسیدن شب نباش،
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چرا که شب وقت هلاکت ملّتهاست.
 21به راه گناه مرو ،زیرا بهخاطر گناه بود
که تو به این مصیبتها گرفتار شدی.
 22به یاد�آور که قدرت خدا چقدر عظیم است؛
او معلّمی است که همتا ندارد.
 23چه کسی میتواند به او بگوید که چه کند
و یا او را متّهم به بیعدالتی نماید؟
 24مردم همیشه کارهای خدا را ستایش کردهاند،
تو هم باید او را بهخاطر کارهایش ستایش کنی.
 25همٔه مردم کارهای او را دیدهاند
و از دور مشاهده کردهاند.
 26ما نمیتوانیم عظمت خدا را بکلّی درک کنیم
و به ازلی بودن او پی ببریم.
 27او �آب را به صورت بخار به هوا میفرستد
و از �آن قطرات باران را میسازد.
 28بعد ابرها باران را به فراوانی برای انسان میریزند.
 29کسی نمیداند که ابرها چگونه در �آسمان حرکت
میکنند
و غ ّرش رعد از �آسمان خدا چگونه برمیخیزد!
 30میبینید که چگونه �آسمان را با برق روشن میسازد،
ا ّما اعماق دریا همچنان تاریک میماند.
 31خدا ِ
روزی مردم را �آماده کرده،
به فراوانی به �آنها میدهد.
 32برق را با دستهای خود میگیرد
و به هدف میزند.
 33رعد ،فرا رسیدن توفان را اعلام میکند
و حیوانات هم از �آمدن �آن باخبر میشوند.
 37از این سبب دل من به لرزه می�آید و بشدّت
تکان میخورد.
 2غ ّرش صدای خدا را بشنوید
و به زمزمهای که از دهان او خارج میشود گوش بدهید.
 3او برق را به سراسر �آسمان میفرستد
و هر گوشٔه زمین را روشن میکند.
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 4بعد غ ّرش صدای او همچون �آواز با هیبت رعد به گوش
میرسد
و با صدای او تیرهای برق پیاپی رها میشوند.
 5به فرمان خدا کارهای عجیبی رخ میدهد
که عقل ما از درک �آنها عاجز است.
 6به برف امر میکند که بر زمین ببارد
و وقتیکه بارش باران بر زمین شروع میشود،
 7مردم دست از کار میکشند
و متو ّجه قدرت او میشوند.
 8حیوانات وحشی به بیشٔه خود میشتابند و در �آنجا پناه
میبرند.
 9توفان از جنوب می�آید
و باد سرد از شمال.
 10خدا بر �آب دریاهای وسیع میدمد
و �آن را منجمد میسازد.
 11ابرها را از رطوبت ُپر میکند و برق خود را به وسیلٔه �آنها
به هر سو میفرستد.
 12به فرمان او به همهجا حرکت میکنند
و �آنچه را که خدا اراده میفرماید ،بجا می�آورند.
 13او باران را برای مجازات مردم،
یا به عنوان رحمت برای انسان
و �آبیاری زمین میفرستد.
 14لحظهای صبر کن و گوش بده
و لحظهای دربارٔه کارهای عجیب خدا ت�أمل کن.
�	15آیا میدانی که خدا چگونه ارادٔه خود را عملی میسازد
و برق را در بین ابرها تولید میکند؟
�	16آیا میدانی که چطور ابرها در هوا معلّق میمانند؟
اینها همه کارهای شگفت�آور خدایی است که در
دانش و حکمت کامل است.
 17وقتی زمین در اثر باد جنوب داغ میشود
و لباسهایت از گرمی به تنت میچسبند،
�	18آیا میتوانی خدا را کمک کنی که �آسمان را گسترش
بدهد
و �آن را مثل �آهن صیقل داده شده ،سخت بگرداند؟
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 19به ما یاد بده که به او چه بگوییم،
زیرا فکر ما نارساست و نمیدانیم که چگونه با او
صحبت کنیم.
 20من جر�أت �آن را ندارم که با خدا حرف بزنم،
زیرا میترسم که کشته شوم.
 21همانطور که نمیتوانیم در �آسمان صاف و بیابر،
به نور خورشید نگاه کنیم،
 22همچنین نیز نمیتوانیم به جلال با هیبت خدا،
که با شکوه تمام بر ما میدرخشد ،خیره شویم.
 23خدای قادر مطلق �آنقدر با عظمت است که ما حتّی
نمیتوانیم تص ّور کنیم.
او در قدرت و عدالت بزرگ است و نسبت به همه از
روی انصاف رفتار میکند و بر کسی ظلم نمیکند.
 24بنابراین همٔه انسانها از او میترسند
و او به کسانیکه ا ّدعای حکمت میکنند ،تو ّجهی ندارد.

38

خداوند به ا ّیوب جواب میدهد

�آنگاه خداون���د از میان ِگردباد به ایّوب جواب
داد:
« 2این کیست که با سخنان پوچ و بیمعنی خود
حکمت مرا انکار میکند؟
 3اکنون مثل یک مرد �آماده شو
و به سؤالات من جواب بده.
 4وقتیکه اساس زمین را بنا نهادم تو کجا بودی؟
اگر میدانی بگو.
�	5آیا میدانی که چه کسی حد و وسعت �آن را تعیین نمود؟
چه کسی و به چه ترتیب �آن را اندازه کرد؟
 6ستونهای �آن بر چه چیزی قرار دارند
و چه کسی بنیاد �آن را گذاشت؟
ِ
ستارگان صبحگاهی ،سرود
 7در هنگام وقوع این چیزها
شادی را با هم زمزمه کردند
و فرشتگان �آسمان فریاد شادمانی سر دادند.
 8وقتیکه �آب دریا از دل زمین فوران کرد،
چه کسی دروازههای �آن را بست؟
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 9این من بودم که روی دریا را با ابر پوشاندم
و با تاریکی غلیظ پیچیدم.
 10کنارههای �آن را تعیین نمودم
و با سواحل احاطهاش کردم.
 11به دریا گفتم« :از اینجا جلوتر نرو
و موجهای سرکش تو از این نقطه تجاوز نکنند».
�	12آیا در سراسر عمرت هرگز به صبح فرمان دا دهای
که بدمد یا به شفق گفتهای که در جای خود پدید �آید
 13و کرانههای زمین را فرا گیرد
تا روشنی صبح ،شرارت شب را از میان بردارد؟
 14شفق ،رنگ زمین را لالهگون میسازد
و همچون لباس رنگ شده درمی�آورد
 15و روشنی روز نمایان شده
دست شریران را از شرارت کوتاه میسازد.
�	16آیا چشمههای دریا را دیدهای
یا به اعماق دریاها قدم گذاشتهای؟
�	17آیا تا به حال کسی دروازهای را که از دنیای مردگان
محافظت میکند،
به تو نشان داده است؟
�	18آیا میدانی که زمین چقدر وسعت دارد؟
اگر میدانی به من جواب بده.
�	19آیا میدانی که سرچشمٔه نور در کجاست
و تاریکی از کجا می�آید؟
�	20آیا میتوانی حدود �آنها را بیابی
و راهی را که به منشاء �آنها میرود ،پیدا کنی؟
 21تو باید بدانی! زیرا سن تو بسیار زیاد است
و در وقت پیدایش دنیا وجود داشتی!
�	22آیا در مخزنهای برف داخل شدهای
و میدانی که تگرگ در کجا ذخیره میشود؟
 23من �آنها را برای روز مصیبت
و جنگ انبار کردهام.
�	24آیا میدانی که روشنی از کجا میتابد
و باد شرقی از کجا میوزد؟
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 25چه کسی د ّرهها را برای سیل کَنده
و مسیر رعد و برق را ساخته است؟
 26چه کسی باران را به بیابانها و جاهای خشک و
غیرمسکون میفرستد
 27تا زمینهای متروک و بایر �آبیاری شوند
و علف به بار �آورند؟
�	28آیا باران و شبنم پدر دارند؟
 29یخ را چه کسی تولید میکند و شبنم از کجا به وجود می�آید؟
 30چه کسی �آب را مثل سنگ به یخ تبدیل میکند
و سطح دریا را منجمد میسازد؟
�	31آیا میتوانی ستارگان پروین را به هم ببندی
و رشتٔه منظومٔه جبار را بگشایی؟
�	32آیا میتوانی حرکت ستارگان را در فصلهای مختلف
اداره کنی
و ُدب اکبر را با اقمار �آن هدایت نمایی؟
�	33آیا از قوانین �آسمانها اطّلاع داری
و میتوانی �آنها را در روی زمین تطبیق دهی؟
�	34آیا میتوانی به ابرها فرمان بدهی
که سیل باران را بر سرت ببارند؟
�	35آیا میتوانی به برق امر کنی که در مسیر خود حرکت کند
و برق به تو بگوید ،اطاعت میکنم؟
 36چه کسی به انسان عقل و حکمت داد؟
 37چه کسی �آنقدر دانش دارد که بتواند ابرها را بشمارد
و مشکهای �آسمان را بر روی زمین خالی کند
 38و خاک را به هم �آمیخته از �آن کلوخ بسازد؟
�	40-39آیا میتوانی برای شیر ،شکار ته ّیه کنی
بچههایش که در بیشٔه خود در کمین
و به او و ّ
نشستهاند،
خوراک بدهی؟
 41چه کسی برای زاغها که با شکم گرسنه به هر سو پرواز میکنند
و جوجههایشان که در �آشیانه برای غذا فریاد میزنند،
خوراک �آماده مینماید؟
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39

«آیا میدانی که بُز کوهی چه وقت میزاید؟

�آیا وضع حمل �آهو را مشاهده کردهای؟
�	3-2آیا مدّت حاملگی
و زمان زاییدن او را میدانی؟
بچههایش در صحرا بزرگ و قوی میشوند،
ّ 4
بعد از پدر و مادر جدا شده ،دیگر برنمیگردند.
 5چه کسی به الاغ وحشی �آزادی داد
و �آن را رها کرد؟
 6من بیابان را خانهاش
و شوره زارها را مسکنش ساختم.
 7شور و غوغای شهر را دوست ندارد
و صدای چوپان به گوشش نمیرسد.
 8دامنٔه کوهها چراگاه �آن است
و �آنجا در جستجوی علف میباشد.
�	9آیا گاو وحشی میخواهد تو را خدمت کند؟
�آیا در کنار �آخور تو میخوابد؟
�	10آیا میتوانی �آن گاو را با ریسمان ببندی
تا زمینت را شخم بزند؟
�	11آیا به ق ّوت زیادش اعتماد داری
که کارهایت را به او بسپاری؟
�	12آیا باور میکنی که اگر او را بفرستی محصولت را می�آورد
و در خرمنگاه جمع میکند؟
 13شترمرغ با غرور بال میزند،
ا ّما پر و بال �آن طوری نیست که بتواند پرواز کند.
 14شترمرغ به روی زمین تخم میگذارد،
تا خاک �آن را گرم نگه دارد.
 15غافل از اینکه ممکن است کسی �آن را زیر پا له کند
یا حیوانی وحشی �آن را پایمال کند.
 16با جوجههای خود با چنان خشونتی رفتار میکند که
گویی مال خودش نیستند
و به زحمتی که کشیده بیتفاوت است و اگر
جوجههایش بمیرند ،اعتنا نمیکند.
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 17زیرا خدا به او شعور نداده
و او را از عقل محروم کرده است.
 18ا ّما هرگاه بالهای خود را باز کند و بدود،
هیچ اسب و سوارکاری به او نمیرسد.
�	19آیا این تو بودی که اسب را قدرتمند ساختی؟
و به �آن یال دادی؟
�	20آیا تو او را وادار میسازی که مثل ملخ جست و خیز
کند
و شیهٔه ترسناک بکشد؟
 21میبینی که چگونه با غرور ُسم خود را بر زمین میکوبد
و از نیروی خود ل ّذت میبرد و به جنگ میرود.
 22ترس در دلش راه ندارد
و بدون هراس با شمشیر مقابله میکند.
 23از سر و صدای اسلحه
و برق نیزه و ُگرز نمیترسد.
 24با شنیدن صدای نعرٔه جنگ ،دیگر �آرام نمیگیرد
و با خشم و هیجان به میدان جنگ میتازد.
 25با شنیدن صدای شیپور شیهه میکشد
و از دور بوی جنگ به مشامش میرسد
و فریاد و خروش فرماندهان ،او را به هیجان می�آورد.
�	26آیا تو به شاهین �آموختهای که چگونه پرواز کند
و بالهای خود را به سوی جنوب بگشاید؟
�	27آیا عقاب به فرمان تو
�آشیانٔه خود را بر فراز قلّٔه بلند میسازد؟
 28ببینکه چطور بالای صخرهها خانه میسازد
و بر سنگهای تیز مینشیند.
 29از �آنجا شکار خود را زیر نظر میگیرد
و چشمان تیزبینش ،از دور �آن را میبیند.
 30جایی که لاشه باشد ،حاضر میشود
و جوجههایش خون �آن را میمکند.
2-1 40ایّوب� ،آیا هنوز هم میخواهی با من که
خدای قادر مطلق هستم مباحثه کنی؟
تو که از کارهای من ایراد میگیری ،باید به من جواب بدهی».
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ایّوب:

 4-3خداوندا من احمقانه حرف میزنم.
حال دهان خود را میبندم،
 5زیرا من حرفهای خود را زدهام
و بار دیگر تکرار نمیکنم.
�6آنگاه خداوند از میان ِگردباد به ایّوب چنین جواب داد:

خداوند

 7اکنون مثل یک مرد �آماده شو
و به سؤالاتی که از تو میکنم جواب بده.
�	8آیا میخواهی مرا به بیعدالتی متّهم سازی؟
مقصر میدانی و خود را حق به جانب میدانی.
تو مرا ّ
�	9آیا تو مثل من قدرت داری؟
�آیا صدای تو مانند �آواز رعد�آسای من است؟
 10اگر چنین است ،خود را با جلال و شکوه زینت بده
و با ع ّزت و شوکت مل ّبس شو.
 11بر مردم متک ّبر بنگر؛
خشم خود را بر �آنها بریز و فروتنشان بگردان.
 12به �آنها نظر کن و با یک نگاه �آنها را خوار و ذلیل ساز
و بدکاران را در جایی که ایستادهاند پایمال کن.
 13تا در زیر خاک بروند
و در دنیای مردگان زندانی شوند.
�	14آن وقت من تصدیق میکنم
که تو با زور بازوی خود میتوانی پیروز گردی.
 15به کرگدن نگاه کن.
همانطور که تو را �آفریدم او را هم �آفریدهام.
او مثل گاو علف میخورد.
 16ا ّما اندامی نیرومند دارد
و چه قدرتی در ماهیچههایش میباشد!
ُ 17دمش مانند درخت سدر ،راست است
و رگ و پِی رانش به هم بافته شدهاند.
 18استخوانهایش مثل لولههای برنزی
و پاهایش مانند میلههای �آهنی میباشند.
 19این حیوان یکی از عجیبترین مخلوقات من است.
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تنها من که �آفرینندٔه او هستم ،میتوانم مغلوبش کنم.
 20کوهها برایش سبزه میرویاند
در جایی که حیوانات وحشیبازی میکنند.
 21در زیر بوتههای خاردار دراز میکشد
و در میان درختان سایهدار ،مخفی میشود.
 22سایٔه درختان او را میپوشاند
و بیدهای کنار جویبار او را احاطه میکند.
 23از طغیان دریا نمیترسد
و اگر رود اردن بر سرش بریزد ،نمیتواند �آرامش او را
بر هم بزند.
 24چه کسی میتواند چشمان او را کور کند و او را به بند
بکشد؟
هیچکسی نمیتواند به بینی او حلقه بیندازد و گرفتارش
کند.

41

آیا میتوانی متساح را با چنگک شکار کنی

یا زبانش را با ریسمان ببندی؟
�	2آیا میتوانی پوزٔه او را مهار
و لاشهاش را با چنگک سوراخ کنی؟
�	3آیا نزد تو زاری میکند
که به او �آزار نرسانی؟
�	4آیا با تو پیمان میبندد
که همیشه خدمتکار تو باشد؟
�	5آیا میتوانی با او مثل یک پرنده ،بازی کنی
یا به گردنش ق ّلاده انداخته به کنیزانت ببخشی؟
�	6آیا ماهیگیران میتوانند او را تکهتکه کنند
و به تاجران بفروشند؟
�	7آیا تیر در پوست او فرو میرود
یا نیزٔه ماهیگیری سر او را سوراخ میکند؟
 8اگر به او دست بزنی چنان غوغایی برپا میکند
که تا یادت باشد دیگر این کار را نکنی.

 9هرکسی که بخواهد او را شکار کند
از دیدنش خود را میبازد و جر�أت خود را از دست
میدهد.
 10اگر تحریک شود� ،آنقدر خشمگین میگردد
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که کسی جر�أت نمیکند ،در برابر او بایستد.
 11در تمام روی زمین کسی نیست
که به او حمله کند و زنده بماند.
 12بگذار تا دربارٔه پاهای هیولا برایت بگویم
که چقدر قدرتمند است.
 14-13کسی نمیتواند پوست او را بشکافد
یا زرهی را که میپوشد ،سوراخ نماید
یا جر�أت کند که به دندانهای ترسناک او نزدیک شود
و یا دهان او را باز کند.
 15پشت او از پرههای زره مانند تشکیل شده
 17-16و این پرهها �آنچنان نزدیک
و محکم به هم بافته شدهاند
که هیچ چیزی قادر نیست� ،آنها را از هم جدا نماید
و حتّی هوا هم نمیتواند در �آنها نفوذ کند.
 18وقتی عطسه میزند ،بخار �آن در پرتو نور �آفتاب
میدرخشد
و چشمانش به �آفتابی میمانند که هنگام صبح طلوع
میکند.
 19از دهانش شعلهها
و ج ّرقههای �آتش برمیخیزد.
 20از سوراخهای بینیاش مثل بخاری که از دیگ جوشان
برمیخیزد،
دود خارج میشود.
 21نَفَس او �آتش میافروزد
و از دهانش شعلٔه �آتش زبانه میکشد.
 22نیروی او در گردنش جا دارد
و هر که با او روبهرو شود ،وحشت میکند.
 23طبقات گوشت بدنش سخت
و محکم به هم چسبیدهاند.
 24دلش مانند سنگ زیرین �آسیاب سخت است.
 25وقتی از جا برمیخیزد ،نیرومندان به وحشت افتاده،
از ترس بیهوش میشوند.
 26شمشیر ،نیزه ،تیر یا ُگرز
در او اثر نمیکند.
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�	27آهن برایش مثل کاه است
و برنز مانند چوب پوسیده.
 28تیر نمیتواند او را بگریزاند،
سنگ فلاخن مثل َپر کاه در او اثر نمیکند.
 29گرز برای او مانند کاه است
و به نیزههایی که به سویش پرتاب میشوند ،میخندد.
 30پوست شکمش مثل تکههای ناهموار سفال است
و مانند پنجٔه خرمنکوب بر زمین شیار میزند.
 31او دریا را مثل �آب جوشان به حرکت در می�آورد
و �آن را مثل ظرفی از روغن به حباب تبدیل میکند.
 32خط درخشانی پشت سر خود بر جای میگذارد
و دریا از کف ،سفید میشود.
 33در روی زمین هیچ حیوانی مانند او بیباک نیست.
 34او پادشاه حیوانات وحشی است
و از همٔه جانوران برتر است».
�آنگاه ایّوب به خداوند چنین جواب داد.

42

ایّوب

 2من میدانم که تو قادر به هر کاری هستی
و هیچکسی نمیتواند ،تو را از ارادهات باز دارد.
 3تو پرسیدی' :چرا با سخنان بیمعنی خود حکمت مرا
انکار میکنی؟'
من به راستی از روی نادانی حرف زدم
و نمیدانستم چه میگویم.
دربارٔه چیزهایی سخن گفتم که بالاتر از فهم من
بودند.
 4به من گفتی که سخنانت را گوش کنم
و به سؤالهایی که از من میکنی ،جواب بدهم.
 5قبل از این گوش من دربارٔه تو چیزهایی شنیده بود،
ا ّما اکنون چشم من تو را میبیند،
 6بنابراین از خودم بدم می�آید
و در خاک و خاکستر مینشینم و توبه میکنم.
خاتمه

7بعد از �آن که خداوند سخنان خود را با ایّوب تمام کرد ،به
الیفاز تیمانی فرمود« :من از تو و دو دوستت خشمگین هستم،
زیرا شما مانند بندهام ،ایّوب دربارٔه من حرف درست نزدید.
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8پس حالا هفت گوساله و هفت قوچ گرفته نزد بندهام ،ایّوب
بروید و �آنها را بهخاطر گناه خود به عنوان قربانی سوختنی تقدیم
کنید� .آنگاه بندٔه من ،ایّوب برای شما دعا میکند و من دعایش
را میپذیرم و گناه شما را میبخشم ،چرا که حقیقت را دربارۀ
من مانند ایوب بیان نکردید».
9پس الیفاز تیمانی ،بلدد ش���وحی و صوف���ر نعماتی رفتند و
همانطور که خداوند فرموده بود عمل کردند و خداوند دعای
ایّوب را در حق �آنها مستجاب نمود.
10پس از �آن که ایّوب برای دوستان خود دعا کرد ،خداوند
باز ایّوب را کامیاب ساخت و دو برابر همٔه چیزهایی را که در
گذشته داشت ،به او بازگردانید11 .سپس همٔه برادران ،خواهران
و �آشنایانش بهخاطر مصیبتی که بر سر او �آمده بود ،برای تسلّی
نزد او �آمدند و در خانهاش جشن گرفتند .هر کدام �آنها پول و
انگشتر طلا به او هدیه دادند.
12خداوند در س���الهای �آخر عمر ایّوب ،بیش���تر از اول به او
برکت داد .او دارای چهارده هزار گوسفند ،شش هزار شتر،
هفت هزار جفت گاو و هزار الاغ ماده شد14-13 .او همچنین
هفت پسر و سه دختر به نامهای یمیمه ،قصیعه و َق َرن هفوک
داشت15 .در تمام �آن سرزمین هیچ زنی ،زیبایی دختران ایّوب
را نداشت و پدرشان به �آنها هم مانند برادرانشان ارث داد.
16بع���د از �آن ایّوب یکصد و چهل س���ال دیگر زندگی کرد
و فرزندان و نوههای خود را تا نسل چهارم دید17 .او پس از
یک عمر طولانی در سن پیری و سالخوردگی چشم از جهان
فرو بست.
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کتاب مزامیر
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را از برکت سرشار نماید.
1

26

51

76

101

126

2

27

52

77

102

127

3

28

53

78

103

128

4

29

54

79

104

129

5

30

55

80

105

130

6

31

56

81

106

131

7

32

57

82

107

132

8

33

58

83

108

133

9

34

59

84

109

134

10

35

60

85

110

135

11

36

61

86

111

136

12

37

62

87

112

137

13

38

63

88

113

138

14

39

64

89

114

139

15

40

65

90

115

140

16

41

66

91

116

141

17

42

67

92

117

142

18

43

68

93

118

143

19

44

69

94

119

144

20

45

70

95

120

145

21

46

71

96

121

146

22

47

72

97

122

147

23

48

73

98

123

148

24

49

74

99

124

149

25

50

75

100

125

150

973

کتاب مزامیر
معرفی کتاب
ّ

کتاب مزامیر ،کتاب سرود و دعای کتابمقدّس است ،که
توسط اش���خاص مختلفی در زمانی طولانی به نگارش در�آمده
است .این سرودها و دعاها توسط بنیاسرائیل جمع�آوری گردیده
و در مراسم عبادتی و نیایشهای �آنان مورد استفاده قرار گرفته
و سپس به کتابهای مذهبی �آنان اضافه شده است.
این سرودها و اشعار مذهبی انواع متفاوتی دارند :سرودهای
پرستش���ی و تمجید خدا؛ دعاهای درخواس���ت کمک ،طلب
حمایت و استمداد برای نجات و رستگاری؛ توبه و درخواست
�آمرزش؛ سپاس���گزاری از برکات خدا؛ و درخواست مجازات
دشمنان .این سرودها هم به صورت فردی است و هم به صورت
اجتماعی؛ برخی توصیف بس���یار صمیمانهای از احساس یک
فرد میباش���د ،درحالیکه برخی دیگر ،احساسات و نیاز قوم
را بیان میکند.
عیسی مسیح نیز از مزامیر استفاده میکرد ،نویسندگان عهد
جدید نیز از �آن استفاده کردهاند و کلیسا نیز این کتاب را محترم
دانسته و از ابتدا �آن را در مراسم عبادتی کلیسا مورد استفاده
قرار داده است.
تقسیمبندی کتاب:

یکصد و پنجاه مزمور به پنج گروه تقسیم
گردیدهاند:
کتاب اول :مزامیر 41-1
کتاب دوم :مزامیر 72-42
کتاب سوم :مزامیر 89-73
کتاب چهارم :مزامیر 106-90
کتاب پنجم :مزامیر 150-107

974

مزامیر  1و2 
کتاب اول

(مزامیر )41-1

مزمور 1

خوشبختی واقعی

	1خوشا به حال کسیکه
با شریران مشورت نمیکند
و به راه گناهکاران نمیرود
و با مسخرهکنندگان همنشین نمیشود،
 2بلکه خوشی او اطاعت از شریعت خداوند است
و شب و روز به دستورات او میاندیشد.
 3او مانند درختی است که در کنار نهر �آب کاشته شده
باشد،
میؤه خود را در موسمش میدهد
و برگهایش پژمرده نمیگردد
و در همٔه کارهای خود موفّق است.
 4ا ّما شریران چنین نیستند.
بلکه �آنان مانند کاهی هستند که باد �آنها را پراکنده
میسازد.
 5بنابراین شریران در روز داوری محکوم خواهند گردید
و در جمع ایمانداران نخواهند ایستاد.
 6خداوند راهنما و حافظ نیكوکاران است
ا ّما عاقبت بدکاران هلاکت و نابودی است.

مزمور 2

پادشاهِ برگزیدۀ خدا

 1چرا ملّتها شورش میکنند؟
چرا مردم بیجهت دسیسه میچینند؟
 2پادشاهان زمین قیام میکنند،
و حاکمان علیه خداوند و برگزیدٔه او توطئه مینمایند.
بندگی خداوند را پاره کنیم
�	3آنها میگویند« :بیایید زنجیر
ِ
و خود را از قید و بند او �آزاد سازیم».
 4خداوند که در �آسمان بر تخت خود نشسته است،
به نقشههای ایشان میخندد.
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�	5آنگاه از روی خشم �آنها را سرزنش مینماید
و با غضب خود �آنها را به وحشت انداخته ،میفرماید:
« 6من پادشا ِه برگزیدٔه خود را در صهیون،
کوه مقدّس خود ،بر تخت نشاندهام».
 7پادشاه میگوید« :من فرمان خداوند را اعلام میکنم ،او
به من گفته است:
'از امروز من پدر تو شدهام،
و تو پسر من هستی.
 8تو از من بخواه ،و من تمام ملّتها را میراث تو میسازم؛
و تمام زمین از �آن تو خواهد بود.
 9تو با عصای �آهنین بر �آنان حکمرانی خواهی کرد
و مانند کوزٔه کوزهگران �آنان را درهم خواهی
شکست»'.
 10اکنون ای پادشاهان ،تو ّجه کنید
و ای حکمرانان روی زمین� ،آگاه باشید.
 11خداوند را با ترس و لرز خدمت کنید.
 12در برابر او تعظیم کنید،
مبادا خشم او برافروخته شده
شما را هلاک سازد.
خوشا به حال کسانیکه به او پناه میبرند.

مزمور 3

سرود داوود وقتی از دست پسرش ابشالوم گریخت

ّ
توکل بر خدا هنگام سختیها

 1خداوندا ،دشمنان بسیار دارم،
عدّٔه زیادی علیه من برخاستهاند.
�	2آنها دربارٔه من صحبت میکنند و میگویند:
«خدا او را کمک نخواهد کرد».
 3ا ّما تو ای خداوند ،همیشه سپر من در برابر خطرات هستی؛
تو به من پیروزی میبخشی
و به من شجاعت میدهی.
 4به حضور خداوند فریاد میکنم
و او از کوه مقدّس خود مرا اجابت میکند.
�	5آسوده میخوابم و دوباره بیدار میشوم
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زیرا خداوند از من مراقبت میکند.
 6از دهها هزار دشمنی که
مرا از هر طرف احاطه کردهاند ترسی ندارم.
 7ای خداوند برخیز ،ای خدا مرا نجات بده.
دشمنانم را مجازات کن
و قدرت �آنها را درهم بشکن تا نتوانند به من �آسیبی برسانند.
 8رهایی از سوی خداوند است
و او به مؤمنین خود برکت خواهد داد.

مزمور 4
سرود داوود

دعای شامگاهان برای درخواست کمک

 1ای خدا ،ای مدافع من،
دعای مرا مستجاب فرما.
هرگاه پریشان بودم ،تو به فریاد من رسیدی،
اکنون نیز از روی ک ََرم ،دعای مرا بشنو.
 2ای مردم ،تا به کی به من اهانت میکنید؟
تا به کی چیزهای باطل را دوست خواهید داشت
و از �آنها پیروی خواهید کرد؟
 3بدانید که خداوند نیکوکاران را برای خود انتخاب کرده
است.
وقتی به حضور او دعا میکنم ،دعای مرا میشنود.
 4خشم سبب گناه شما نشود.
وقتیکه به بستر خود میروید،
در سکوت تف ّکر کنید.
 5برای خداوند قربانیهای شایسته تقدیم کنید
و به او توکّل نمایید.
 6بسا کسانیکه میپرسند:
«�آیا خوشبختی را خواهیم دید؟»
خداوندا ،بر ما رحمت فرما.
 7خوشی فراوان در قلب من نهادهای،
زیادتر از خوشیای که
مردم از مشاهدٔه محصول فراوان خود میبینند.
�	8آسوده به بستر میروم و میخوابم ،زیرا ای خداوند ،تو
یگانه کسی هستی که به من اطمینان میبخشی.
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مزمور 5
سرود داوود

دعا برای محافظت

 1خداوندا ،دعای مرا بشنو
و به زاری من تو ّجه فرما!
 2ای پادشاه و ای خدای من،
به فریاد من گوش فرا ده.
من به درگاه تو دعا میکنم.
 3خداوندا ،سحرگاهان �آواز زاری مرا میشنوی
و هر صبح به درگاه تو دعا میکنم
و انتظار میکشم.
 4زیرا تو ای خدا ،از شرارت بیزار هستی
و گناهکاران به بارگاهت راه ندارند.
 5متک ّبران در پیشگاه تو نخواهند ایستاد
و از همٔه شریران نفرت داری.
 6دروغگویان را نابود میسازی،
و از مردم قاتل و فریبکار بیزاری.
 7ا ّما بهخاطر مح ّبت عظیم تو،
من میتوانم به خانٔه تو داخل شوم
و در معبد مقدّست،
تو را با احترام پرستش نمایم.
 8خداوندا ،دشمنان بسیار دارم،
مرا به راه راستی و عدالت هدایت نما.
 9راستی در دهان ایشان نیست،
دلهایشان از شرارت ُپر است،
گلوی ایشان مانند گور است
و زبانی ریاكار دارند.
 10خدایا� ،آنها را به سزای كارهایشان برسان
و در دام خودشان گرفتارشان کن.
بهخاطر سرپیچیهای زیادشان
�آنها را از بارگاه خود بران،
زیرا علیه تو شورش نمودهاند.
 11ا ّما کسانی را که به تو پناه می�آورند ،شاد گردان
تا برای همیشه از خوشی بسرایند.
زیرا تو پناهگاه �آنان میباشی.
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دلهای �آنانی که تو را دوست دارند ،از خوشی سرشار ساز.
 12چون تو ای خداوند ،راستان را برکت میدهی
و با سپر مح ّبت خود از �آنان دفاع میکنی.

مزمور 6
سرود داوود

دعا برای کمک در وقت سختی

 1خداوندا ،نسبت به من خشمگین مباش
و در غضب خود مرا تنبیه نکن.
 2خداوندا ،افسرده دلم ،بر من رحم فرما؛
بسیار ناتوانم ،پس ای خداوند یاریم کن.
 3جان من بشدّت پریشان است.
ای خداوند تا به کی صبر کنم؟
 4بیا ای خداوند و مرا نجات بده؛
مرا به بهخاطر رحمت خود رهایی ده.
 5در دنیای مردگان یادی از تو نیست
و کسی در �آنجا تو را سپاس نمیگوید.
 6از ناله خسته شدهام.
هر شب سیل اشک
در رختخواب من جاری است.
 7به سختی میتوانم ببینم؛
چشمانم ورم کردهاند
زیرا از دست دشمنانم گریٔه بسیار نمودهام.
 8ای بدکاران ،از من دور شوید،
زیرا خداوند صدای گریٔه مرا شنیده است.
 9خداوند التماس مرا شنیده
و دعای مرا مستجاب نموده است.
 10دشمنانم بشدّت شرمنده گردیده
و با خجالت از پیشگاه خداوند رانده میشوند.

مزمور 7

سرود داوود برای خداوند بهخاطر کوشی بنیامینی

دعای دادخواهی

 1ای خداوند ،خدای من! به تو پناه می�آورم.
مرا از دست تعقیبکنندگانم برهان.
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 2وگرنه �آنها مانند شیری مرا خواهند درید
و تکهتکه خواهند کرد،
و کسی به داد من نخواهد رسید.
 3ای خداوند ،خدای من! اگر گناهی از من سر زده،
یا به کسی ظلمی کرده باشم،
 4یا به دوستان خیانت،
و یا بدون سبب مال دشمنانم را غارت کرده باشم،
�	5آنگاه بگذار دشمنانم مرا دستگیر کنند
و بر زمین پایمالم کرده
و با خاک یکسانم نمایند.
 6ای خداوند ،برخیز و با غضب خود
در مقابل خشم دشمنانم بایست.
ای خدا ،بیدار شو
و عدالت را اجرا نما.
 7همٔه مردم را به پیشگاهت جمع کن
و از بارگاه ملکوتیات بر �آنها داوری فرما.
 8تو ای خداوند داور همٔه مردم هستی،
مرا نیز ای خداوند ،مطابق عدالت
و راستیای که در من است داوری نما.
 9ای خدای عادل که از افکار و ن ّیت دلهای همٔه مردم �آگاهی،
شرارت و بدی را از بین ببر
و عدالت و راستی را به جای �آن برقرار ساز.
 10خدا نگهبان من است
و راستدلان را نجات میدهد.
 11خداوند داور عادل است
و همیشه شریران را محکوم میکند.
 12اگر کسی از گناه خود توبه نکند،
خداوند برای هلاکت او شمشیر خود را تیز
و کمان خود را �آماده مینماید.
 13سلاح کشندٔه او �آماده
و تیرهای �آتشین او در کمان است.
 14نگاه کنید که اشخاص بدکار چگونه به شرارت فکر میکنند،
�آنها نقشٔه شریرانه میکشند و با نیرنگ عمل میکنند.
 15برای دیگران چاه میکنند،
ا ّما خودشان در �آن میافتند.
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 16پس بهخاطر شرارتشان مجازات میشوند
و ظلم �آنها دامنگیر خودشان میگردد.
 17خداوند را بهخاطر عدالتش شکر میکنم؛
و نام خداوند متعال را میسرایم.

مزمور 8
سرود داوود

جالل خداوند و افتخار انسان

 1ای خداوند ،خداوند ما!
چه پرشکوه است نام تو در سراسر جهان!
و جلال تو برتر است از �آسمانها.
 2کودکان و شیرخوارگان شكوه تو را میسرایند.
تو دشمنان و انتقام گیرندگان را ساکت میکنی،
و از دشمنی �آنان در امان هستی!
 3هنگامیکه به �آسمان نگاه میکنم که تو �آن را �آفریدهای،
و به ماه و ستارگانی که تو در �آن قرار دادهای،
 4انسان چیست که به او میاندیشی،
توجه مینمایی؟
و به او چنین ّ
 5او را اندکی پایینتر از خود �آفریدی
و تاج جلال و افتخار را بر سر او نهادی.
 6او را اشرف مخلوقات نهادی؛
و اختیار همهچیز را به دست او سپردی:
 7گوسفندان و گاوان و حیوانات وحشی،
 8مرغان هوا ،ماهیان دریا،
و همٔه جانوران �آبزی را.
 9ای خداوند ،خداوند ما!
چه مجید است نام تو در سراسر جهان.

مزمور 9
سرود داوود

سپاس از خدا بهخاطر عدالتش

 1خداوندا ،با تمامی دل تو را شکر میکنم
و کارهای عالی تو را به همه خواهم گفت.
 2در تو خوشحال و شادمان خواهم بود
و نام تو را ای متعال ،خواهم سرایید.
981

مزمور 9

 3وقتیکه دشمنانم عقبنشینی کنند،
در پیشگاه تو به زمین افتاده هلاک خواهند شد.
 4تو مرا با امانت و انصاف داوری کردهای
و عادلانه بر جایگاه داوری نشستهای.
 5ملل جهان را سرزنش نموده،
مردمان بدکار را از بین بردهای،
و نامشان را برای ابد محو کردهای.
 6دشمنان برای همیشه نابود شدند،
و شهرهایشان را به خرابه تبدیل کردی
که حتّی یادی از �آنها باقی نماند.
 7ا ّما خداوند همیشه پادشاه است،
او تخت خود را برای داوری برقرار نموده است.
 8او جهان را با عدالت
و ا ّمتها را با انصاف داوری مینماید.
 9خداوند پناه مظلومان،
و جایگاه امن در هنگام سختیهاست .خداوندا،
�	10آنانی که تو را میشناسند ،بر تو توکّل میکنند،
زیرا تو ای خداوند ،طالبان خود را ترک نکردهای.
 11سرود ستایش خداوند را ،که در صهیون سلطنت
میکند ،بسرایید.
کارهای او را به همٔه ملتّها اعلام کنید.
 12او از قاتلان انتقام میگیرد،
و فریاد رنجدیدگان را فراموش نمیکند.
 13ای خداوند ،ببین دشمنانم چگونه مرا عذاب میدهند؛
بر من رحم کن،
و مرا از مرگ رهایی ده.
 14تا من در حضور مردم اورشلیم بهخاطر نجات خود ،تو
را ستایش کنم و شادی نمایم.
 15کافران در چاهی که برای دیگران کندهبودند ،افتادند
و در دامی که برای دیگران گذاشته بودند ،گرفتار شدند.
 16خداوند با داوری عادلانٔه خویش ،خود را �آشكار نموده است،
و بدکاران ،در دام خودشان گرفتار شدهاند.
 17شریران و همٔه اقوامی که خدا را فراموش کردهاند،
به هلاکت میرسند.
 18نیازمندان فراموش نمیشوند،
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و امید مسکینان از بین نمیرود.
 19ای خداوند برخیز
و کافران را داوری کن،
تا انسان فانی پیروز نگردد.
 20خداوندا� ،آنها را بترسان و به �آنان بفهمان که
انسانهایی فانی هستند.

مزمور 10

دعای دادخواهی

 1خداوندا ،چرا دور ایستادهای؟
چرا هنگامیکه ما در سختی هستیم خود را پنهان میکنی؟
 2شریران متک ّبرند و بر فقیران ستم میکنند،
�آنان را در دامهای خودشان گرفتار کن.
 3شریران به مقاصد شریرانٔه خود افتخار کرده،
طمعکاران را میستایند و خداوند را انکار میکنند.
 4شریران در غرور خود به خداوند تو ّجه ندارند،
و در فکر ایشان ،خدا جایی ندارد!
 5مرد شریر در همهچیز موفّق است،
او دشمنان خود را به هیچ میشمارد
و نمیتواند داوری خدا را بفهمد.
 6در دل خود میگوید« :هرگز نخواهم افتاد،
هرگز مشکلی نخواهم داشت».
 7سخنانش سراسر دروغ ،نفرین و تهدید است
و شرارت و گناه از زبانش جاری است.
 8در روستاها برای کشتن مردم بیگناه کمین میکند،
و مراقب است تا اشخاص بیچاره را گرفتار سازد.
 9مانند شیر در مخفیگاه خود کمین میکند
و در انتظار مردم درمانده است
تا �آنها را به دام اندازد.
 10مردم بیچاره در مقابل �آنان تعظیم میکنند
و اسیر قدرت �آنان میگردند.
 11مرد شریر در دل خود میگوید:
«خدا فراموش کرده و روی خود را برگردانیده است».
 12ای خداوند ،ای خدای من ،برخیز و شریران را مجازات کن،
بیچارگان را فراموش مکن.
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 13چگونه شریر میتواند به خدا اهانت کند
و به خود بگوید که خدا مرا مجازات نخواهد کرد؟
 14ا ّما تو ای خداوند ،غم و مصیبت مردم را میبینی،
تو همیشه برای کمک به درماندگان �آمادهای،
و توکّل �آنان به توست،
تو مددکار یتیمان هستی.
 15بازوی مردم شریر و بدکار را بشکن
و �آنها را بهخاطر خطاهایشان مجازات کن
تا شرارتشان از بین برود.
 16خداوند تا به ابد پادشاه است.
کسانیکه خدایان دیگر را پرستش میکنند،
از زمین وی رانده خواهند شد.
 17ای خداوند ،تو دعای فروتنان را میشنوی.
دل �آنان را قوی میگردانی و به فریاد و زاری �آنان گوش
میدهی.
 18تو گریٔه یتیمان و ستمدیدگان را میشنوی،
تو به نفع �آنان داوری خواهی کرد.

مزمور 11
سرود داوود

ّ
توکل بر خداوند

 1من به خداوند توکّل دارم.
چرا به من میگویید:
«مانند پرنده به کوهها فرار کن.
 2زیرا شریران کمان به دست گرفته
و تیر را به زه نهادهاند
تا �آن را در تاریکی به سوی نیکان پرتاب کنند.
 3در زمانی که نیکی از بین رفته است،
نیکان چه میتوانند بکنند؟»
 4خداوند در معبد مقدّس خویش است.
تخت خدا در �آسمان استوار است.
او همهجا مراقب مردم است
و هرچه میکنند ،میداند.
 5خداوند مردم نیک و بد را یکسان مورد �آزمایش قرار میدهد.
او با تمام وجود از بدکاران بیزار است.
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 6بر شریران ،باران �آتش و گوگرد میفرستد
و نصیب �آنان ،بادهای سوزاننده است.
 7خداوند عادل است و نیکوکاران را دوست میدارد
و درستکاران در پیشگاه او خواهند زیست.

مزمور 12
سرود داوود

درخواست کمک در زمانۀ شریر

 1خداوندا ،مدد فرما!
زیرا دیگر اشخاص نیکوکار وجود ندارند
و انسان وفادار در میان �آدمیان یافت نمیشود.
 2مردم به یکدیگر دروغ میگویند
و با چرب زبانی و ریاکاری با یکدیگر گفتوگو میکنند.
 3خداوندا ،زبانهای چرب و نرم را قطع کن
و اشخاص مغرور و متک ّبر را خاموش ساز.
 4ایشان میگویند« :با زبان خود موفّق خواهیم شد.
هرچه بخواهیم میگوییم
و هیچکس نمیتواند مانع ما شود».
 5خداوند میفرماید:
«چون بر مردم مسکین ظلم شده
و فریاد و نالٔه فقیران برخاسته است،
می�آیم و امن ّیتی را که میخواستند به �آنها میدهم».
 6وعدههای خداوند قابل اطمینان
و مانند نقرهای که هفت بار در کوره تصفیه شده باشد،
صاف و بی�آلایش هستند.
 8-7خداوندا ،شریران همهجا رخنه کردهاند
و شرارت مورد ستایش است!
ما را همیشه در پناه خود نگهدار
و از این زمانٔه شریر محافظت فرما.

مزمور 13
سرود داوود

دعا برای رهایی از دست دشمنان

 1خداوندا ،تا به کی مرا فراموش میکنی؟ �آیا برای همیشه؟
تا به کی رویت را از من برمیگردانی؟
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 2تا به کی باید بار مشکلات را بکشم
و شب و روز دلم ُپر از غم باشد؟
تا به کی دشمن من ،بر من برتری داشته باشد؟
 3ای خداوند ،خدای من! بر من تو ّجه کن و به دعایم
پاسخ بده!
به من نیرو ببخش و از مرگ نجاتم ده.
 4مبادا دشمنانم بگویند« :ما بر او پیروز شدیم».
نگذار که دشمنانم از شکست من شاد شوند.
 5ا ّما من به رحمت تو توکّل دارم و دل من شاد است،
زیرا تو مرا نجات خواهی داد.
 6در وصف تو ای خداوند سرود خواهم خواند،
چون تو بر من احسان کردهای.

مزمور 14
سرود داوود

شرارت انسان

(مزمور )53

 1احمقان در دل خود میگویند:
«خدا وجود ندارد».
اینها اشخاصی فاسد هستند
و کارهای زشت میکنند
و کار نیک از �آنها سر نمیزند.
 2خداوند از �آسمان بر مردم روی زمین مینگرد
تا ببیند که �آیا شخص فهمیدهای وجود دارد
که طالب خدا باشد.
 3ا ّما همه گمراه و یکسان فاسد شدهاند.
حتّی یک نفر نیكوکار هم در بین �آنها نیست.
 4خداوند میپرسد:
«�آیا این بدکاران شعور ندارند
که بندگان مرا مانند نان میخورند
و مرا به یاد نمی�آورند؟»
 5ا ّما �آنها به وحشت خواهند افتاد،
زیرا خدا مددکار نیکوکاران است.
 6وقتی بدکاران نقشههای مسکینان را خراب میکنند،
خداوند پناهگاه �آنان است.
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 7ای کاش پیروزی
برای بنیاسرائیل از صهیون بیاید،
وقتی خداوند قوم خود را از اسارت �آزاد کند،
یعقوب شاد خواهد شد و بنیاسرائیل شادی خواهد کرد.

مزمور 15
سرود داوود

مقررات خداوند
ّ

 1ای خداوند ،چه کسی به خیمٔه مقدّس تو وارد خواهد شد؟
چه کسی در کوه مقدّس تو عبادت خواهد کرد؟
 2کسیکه بیعیب ،نیكوکار ،راستگو و صمیمی باشد.
 3غیبت ننماید،
در حق دوستان خود بدی نکرده
و به تهمتها گوش ندهد.
 4گناهکاران را حقیر شمارد
و نیکوکاران را احترام گذارد،
به قول خود وفا کند
هرچند به ضررش باشد،
 5از رباخواری پرهیز نماید
و با رشوه گرفتن ،علیه مردم بیگناه شهادت ندهد.
کسانیکه اینها را انجام دهند ،همیشه استوار خواهند بود.

مزمور 16
سرود داوود

سرود اطمینان

 1خدایا ،مرا محافظت فرما ،زیرا به تو پناه �آوردهام.
 2به خداوند گفتم« :تو خداوند من هستی،
و هر چیز نیكویی که دارم ،از توست».
 3ایمانداران این سرزمین ،اشخاص نجیبی هستند
و دلخوشی من به ایشان است.
�	4آنهایی که پیرو خدایان دیگر هستند،
غم و اندوهشان زیاد میشود.
در مراسم قربانیهای �آنها شرکت نمیکنم
و نام �آنها را ذکر هم نخواهم کرد.
 5خداوندا ،تو همهچیز من هستی
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و �آنچه را که نیاز دارم ،به من عطا کردهای.
�آیندٔه من در دست توست.
�	6آنچه را که نصیب من کردهای
بسیار عالی و نیکوست.
 7خداوند را شکر میکنم ،زیرا که مرا راهنمایی میکند.
ش���بانگاه نیز وجدانم به من هش���دار میدهد.
 8هرگز خدا را فراموش نمیکنم،
او همیشه نزد من است ،هیچ چیز نمیتواند مرا بلغزاند.
 9بنابراین سپاسگزار و شادمان هستم
و احساس امن ّیت کامل میکنم.
 10زیرا تو مرا از قدرت مرگ میرهانی.
من با وفاداری تو را خدمت کردهام
و تو جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی کرد.
 11تو راه زندگی را به من نشان خواهی داد.
حضور تو ،مرا از خوشی لبریز میکند
و به من شادی ابدی میبخشد.

مزمور 17
دعای داوود

دعای شخص بیگناه

 1خداوندا ،التماس دادخواهی مرا بشنو.
به درخواست کمک من تو ّجه نما
و به دعای بیریای من گوش فرا ده.
 2تو از من پشتیبانی خواهی کرد،
زیرا تو حقیقت را میدانی.
 3تو از دل من �آگاهی
شب هنگام نیز نزد من �آمدهای
و مرا کاملا ً �آزمودهای،
خطایی در من نیافتهای،
سخنی به خطا نگفتهام4 .مانند دیگران به شرارت سخن
نگفتهام،
من همٔه دستورات تو را اطاعت کردهام
و به راه شریران نرفتهام.
 5من همیشه راههای تو را پیموده
و از �آن انحراف نورزیدهام.
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 6خدایا ،من از تو کمک میخواهم .زیرا تو به داد من
میرسی،
پس به من گوش فرا ده و دعای مرا بشنو.
 7ای نجاتبخش مرد ِم بیپناه ،رحمت بیکران خود را بر
من �آشکار کن.
در نزد تو از ش ّر دشمنان در امان خواهم بود.
 8مرا مانند چشمان خود محافظت کن
و در سایٔه بالهایت پناهم ده.
 9از دست غارتگران و دشمنان جانم
که مرا احاطه کردهاند نجاتم بده.
�	10آنها رحم ندارند و سخنان غرور�آمیز میگویند.
 11دور مرا گرفتهاند
و میخواهند مرا به زمین بزنند.
�	12آنها مانند شیر ،در پی فرصت هستند تا مرا بدرند
و همچون شیر جوانی در بیشٔه خود کمین کردهاند.
 13برخیز ای خداوند ،با �آنها روبهرو شو و �آنها را سرنگون نما
و با شمشیر خود ،جان مرا از دست مردمان شریر نجات بده.
 14ای خداوند ،مرا از دست کسانیکه به دنیا دل
بستهاند ،نجات بده.
شکم �آنها را با �آنچه برایشان ذخیره کردهایُ ،پر کن
و به فرزندان �آنها بیش از کفایت بده
تا برای نوههای �آنها نیز باقی بماند.
 15ا ّما من روی تو را خواهم دید ،چون خطایی مرتکب
نشدهام
و چون برخیزم ،از دیدن روی تو شادمان خواهم شد.

مزمور 18

دعای داوود بندۀ خداوند در روزی که خداوند او را از دست شائول و تمامی دشمنانش رهایی داد

سرود پیروزی

(دوم سموئیل )51-1:22

 1ای خداوند ،ای توانایی من!
تو را دوست میدارم.
 2خداوند پشتیبان من است؛
پناهگاه مستحکم من،
خدای من نجاتدهندٔه من است.
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او همانند یک پناهگاه از من محافظت میکند؛
او مرا حمایت میکند و مرا در امن ّیت نگاه میدارد.
 3خداوند را که شایستٔه سپاس و ستایش است ،میطلبم
و از ش ّر دشمنان در امان هستم.
 4طنابهای گور به دورم حلقه زدهاند
و امواج نابودکننده احاطهام کردهاند.
 5طنابهای گور به دورم حلقه زدهاند
و مرگ دام خود را بر سر راهم قرار داده.
 6در مشکلاتم به حضور خداوند زاری نمودم.
از خدای خود کمک خواستم.
او از معبد بزرگ خود نالٔه مرا شنید
و فریاد من به گوشش رسید.
�	7آنگاه زمین لرزید و تکان خورد.
و بنیاد کوهستان از شدّت خشم او به لرزه افتاد.
کوهها لرزیدند و اساس �آنها متزلزل شد.
 8از سوراخهای بینی او دود بر�آمد.
ش کُشنده بیرون �آمد.
از دهانش زغال برافروخته و �آت ِ
 9او �آسمان را شكافت و فرود �آمد
و زیر پاهایش ابرهای سیاه بود.
 10با سرعت بر فرشتٔه بالدار خود پرواز کرد
او بر بالهای باد پرواز کرد.
 11او با تاریکی خود را پوشاند
و ابرهای سیا ِه بارانزا احاطهاش کردند.
 12نور درخشان حضور او
با تگرگ و شعلٔه افروخته،
پردٔه ابرهای سیاه را شکافت.
 13خداوند نیز در �آسمانها با صدای رعد�آسا سخن گفت
و صدای خداوند متعال شنیده شد.
 14تیرهای خود را پرتاب نمود و دشمنان خود را پراکنده ساخت
و با رعد و برق ،همه را �آشفته کرد.
 15کف دریا ظاهر شد،
و بنیاد زمین �آشکار گردید
هنگامی که دشمنانت را توبیخ کردی
و با خشم بر �آنها غریدی.
 16خداوند دستش را از �آسمان دراز کرد و مرا برگرفت؛
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و از �آبهای عمیق مرا بیرون كشید.
 17او مرا از دست دشمنان قدرتمندم
و از دست تمام �آنانی که از من متن ّفرند رهانید.
�آنها برایم خیلی قوی بودند.
 18وقتی در سختی بودم ،بر سرم ریختند،
ا ّما خداوند از من حمایت کرد.
 19او مرا کمک کرد تا از خطر رهایی یابم؛
او مرا نجات داد زیرا از من خشنود بود.
 20خداوند بهخاطر نیكوكاریام به من پاداش داد
و بهخاطر بیگناهیام به من برکت داد.
 21من دستورات خداوند را بجا �آورده
و روی خود را از خدا برنگردانیدهام،
 22احکام او را انجام داده
و از اوامر او سرپیچی نکردهام.
 23در پیشگاه او بیعیب بوده
و از گناه خودداری کردهام.
 24بنابراین بهخاطر نیكوکاریام به من پاداش داد
و بهخاطر بیگناهیام به من برکت عطا نمود.
 25ای خداوند تو با اشخاص وفادار ،وفادار هستی،
و به مردم بیعیب ،نیكویی میكنی.
 26با کسانیکه پاک هستند به پاکی رفتار مینمایی
و با کسانیکه کجرو هستند مخالفت میکنی.
 27تو فروتنان را نجات میبخشی
و اشخاص متک ّبر را سرنگون میکنی.
 28ای خداوند تو نور من هستی،
تو تاریكی مرا روشن گردان.
 29با نیروی تو به دشمن یورش میبرم
و دژهای �آنان را درهم میشکنم.
 30راه خدا کامل و وعدٔه خداوند قابل اطمینان است.
او حافظ کسانی است که به او پناه می�آورند.
 31خداوند تنها خداست؛
خدا تنها تکیهگاه ماست.
 32خداست که مرا قدرت بخشیده،
و راه مرا امن ساخته است.
 33پاهای مرا مانند پاهای �آهو ساخته
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و بر کوهها استوارم نموده است.
 34دستهایم را برای جنگ تعلیم میدهد
تا بتوانم قویترین کمان را به دست گیرم.
 35ای خداوند تو از من حمایت نموده و مرا نجات دادی؛
تو ّجه تو مرا قوی گردانید،
و کمک تو مرا حفظ نمود.
 36راه را برای قدمهایم وسیع ساختی
تا پاهایم نلغزد.
 37دشمنانم را تعقیب کردم و �آنها را گرفتم
و تا �آنها را از بین نبردم ،بازنگشتم.
�	38آنها را بکلّی پایمال نمودم تا دیگر برنخیزند
و به زیر پاهایم جان دادند.
 39تو برای مبارزه به من نیرو بخشیدی
و دشمنانم زیر پاهایم جان دادند.
 40دشمنانم را متواری ساختی
و من کسانی را که از من نفرت داشتند ،نابود کردم.
�	41آنها برای کمک زاری نمودند ،ا ّما کسی به دادشان نرسید.
خداوند را صدا کردند ،ا ّما او به �آنها جوابی نداد.
 42من �آنها را همچون غبار خرد کردم،
که باد �آنها را پراکنده میکند
و زیر پاهای خود مانند گل و لای کوچه ،پایمال نمودم.
 43تو مرا از دست مردم ستیزهگر رهانیدی،
و مرا فرمانروای ملتّها ساختی؛
و مردمی را که نمیشناختم ،اکنون مرا خدمت میکنند.
 44بیگانگان نزد من تعظیم میکنند
و دستوراتم را فوراً اطاعت مینمایند.
�	45آنها دلسرد شدهاند
و با ترس و لرز از قلعههای خود بیرون می�آیند.
 46خداوند زنده است! حامی خود را ستایش میکنم،
متبارک باد خدای قدرتمند که مرا نجات میدهد.
 47او در برابر دشمنان ،مرا پیروزی میبخشد
و ملل جهان را به دست من مغلوب میسازد.
 48او مرا از دست دشمنانم میرهاند،
خداوندا تو مرا نزد دشمنانم سرفرازم میسازی
و از چنگ مردم ظالم نجات میدهی.
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 49بنابراین من تو را در میان ملّتها ستایش میکنم
و سرود ستایش برای تو میخوانم.
 50خدا پیروزی بزرگی نصیب پادشاه خود میکند
و به برگزیدٔه خود ،داوود ،و فرزندان او
برای همیشه رحمت و شفقت نشان میدهد.

مزمور 19
سرود داوود

جالل خدا در آفرینش

�	1آسمانها جلال خدا را بیان میکنند
و فلک ،صنعت دست او را نشان میدهد.
 2روزها معرفت خدا را اعلام میکنند
و شبها حکمت او را.
 3نه سخنی شنیده میشود و نه کلامی.
 4با وجود این ،پیامشان به سراسر زمین میرسد
و ندای ایشان به سرتاسر جهان.
مکانی برای �آفتاب در �آسمان بنا نموده است،
 5و �آن مانند دامادی از حجلٔه خود بیرون می�آید،
و چون قهرمانی که با شادی برای دویدن به میدان میرود.
 6از یک طرف �آسمان شروع میکند
و به سوی دیگر �آن میشتابد
و هیچ چیز از حرارتش در امان نیست.
شریعت خداوند

 7شریعت خداوند کامل است
و جان را تازه میکند.
اوامر خداوند قابل اطمینان است
و ساده دلان را حکمت میبخشد.
 8دستورات خداوند درست است
و دل را شاد میکند.
اوامر خداوند پاک است
و به انسان �آگاهی میبخشد.
 9احترام به خداوند نیکو و ابدی است.
احکام خداوند حق و کاملا ً عادلانه است.
 10مرغوبتر از طلای ناب،
و شیرینتر از عسل خالص است.
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�	11آنها بندٔه تو را هشیار میسازد
و پیروی از �آنها پاداش بسیار دارد.
 12کیست که از اشتباهات پنهانی خود �آگاه باشد؟
خداوندا ،گناهان پنهانی مرا بیامرز.
 13همچنین مرا از گناهان عمدی بازدار.
مگذار که این گناهان بر من چیره شوند،
�آنگاه بیعیب و بیگناه خواهم بود.
 14ای خداوند ،ای پناهگاه و ای نجاتدهندٔه من،
سخنان زبانم و دعاهایم مقبول درگاه تو باشد.

مزمور 20
سرود داوود

دعای پیروزی

 1خداوند در روز تنگی تو را مستجاب کند
و نام خدای یعقوب نگهبان تو باشد.
 2از معبد بزرگ خود برای تو کمک بفرستد
و تو را از صهیون پشتیبانی کند.
 3همٔه هدایای تو را به یاد �آورد
و از قربانیهای تو خشنود گردد.
�	4آرزوهای قلبیات را به تو عطا کند
و نقشههای تو را به انجام رساند.
�	5آنگاه بهخاطر پیروزی تو بانگ شادی برمی�آوریم
و پرچم خود را به نام خدای خویش برمیافرازیم.
خداوند تمام دعاهایت را مستجاب فرماید!
 6اکنون میدانم که خداوند به برگزیدٔه خود کمک میکند
و از مکان مقدّس خود او را اجابت مینماید
و به ق ّوت خود او را به پیروزی عظیم میرساند.
 7گروهی به ا ّرابههای خود اعتماد میکنند
و گروهی به اسبهای خود،
ا ّما ما به قدرت خداوند ،خدای خویش اعتماد
میکنیم.
�	8آنها شکست میخورند و میافتند،
ولی ما برمیخیزیم و با اطمینان کامل میایستیم.
 9خداوندا ،به پادشاه پیروزی عطا کن
و وقتی تو را میطلبیم ما را اجابت فرما.
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مزمور 21
سرود داوود

سپاسگزاری برای پیروزی

 1خداوندا ،پادشاه بهخاطر توانایی که به او بخشیدی
شادمان است،
و برای اینکه او را پیروز گرداندی شادی میکند.
�	2آرزوهایش را بر�آوردی
و هیچ یک از خواهشهای او را رد نکردی.
 3او را با برکات نیکو استقبال نمودی
و تاجی از طلای ناب بر سر او گذاردی.
 4او از تو طول عمر درخواست نمود
و تو به او عمری طولانی و ابدی دادی.
 5با کمک تو به جاه و جلال رسید.
و تو به وی شهرت و مقام عطا کردی.
 6برکات تو تا ابد با او خواهد بود،
و حضور تو او را از خوشی سرشار مینماید.
 7پادشاه به خداوند متعال اعتماد دارد
و بهخاطر مح ّبت پایدار او
پیوسته در امان خواهد بود.
 8دست تو بر دشمنانت مسلّط خواهد شد
و دست راست تو همٔه کسانی را که از تو نفرت
دارند ،به چنگ خواهد �آورد.
 9وقتی ظاهر ش���وی� ،آنها را مانند کورٔه �آتش
میگردان���ی.
خداوند در خشم خود �آنها را نابود خواهد کرد و
�آتش� ،آنها را از بین خواهد برد.
 10نسل ایشان را از روی زمین محو میکنی
و فرزندان �آنها را از میان بنی�آدم.
 11اگر نقشههای شریرانه برضد تو بکشند،
و یا دسیسهای به کار ببرند ،موفّق نخواهند شد،
 12تو �آنها را هدف تیر خود قرار میدهی
و �آنها برگشته و فرار میکنند.
 13خداوندا ،قدرت و جلال از �آن توست.
ما س���رود خواهیم خواند و قدرت تو را خواهیم
س���تود.
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مزمور 22
سرود داوود

درخواست کمک و سرود ستایش

 1خدای من ،خدای من! چرا مرا ترک کردی؟
چرا از من دور هستی و کمکم نمیکنی و به فریادم نمیرسی؟
�	2آه ،ای خدای من ،روزها التماس میکنم
و تو جواب نمیدهی،
شبها ناله و زاری میکنم
و �آرام ندارم.
 3ا ّما تو به عنوان تنها قدّوس ،بر تخت سلطنت نشستهای
و بنیاسرائیل تو را ستایش میکنند.
 4نیاکان ما بر تو توکّل کردند� ،آنها توکّل نمودند
و تو �آنها را نجات دادی.
 5به حضور تو زاری نمودند و رهایی یافتند.
به تو پناه �آوردند و ناامید نشدند.
 6ا ّما من ِکرم هستم ،نه انسان.
نزد همهکس خوار و خفیف شدهام.
 7هر که مرا میبیند مسخرهام میکند،
�آنها سر خود را میجنبانند.
 8و میگویند« :تو به خداوند توکّل کردی،
چرا او تو را نجات نمیدهد؟
اگر خداوند تو را دوست دارد،
چرا به تو کمک نمیکند».
 9تو بودی که مرا از رحم مادر به دنیا �آوردی
و در �آغوش او از من مراقبت نمودی.
 10از همان روز تولّدم ،تو خدای من بودهای
و من به تو توکّل نمودهام.
 11از من دور مشو،
زیرا مشکلات نزدیک است
و کسی نیست که به من کمک کند.
 12دشمنان بسیاری
ِ
گاوان ن ِر سرزمینِ باشان،
همچون
مرا احاطه کردهاند،
ِ
شیران د ّرنده و غ ّران
 13و مانند
دهان خود را برای من بازکردهاند.
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 14ق ّوت من از من بیرون رفته ،همچون �آبی که برروی زمین
ریخته باشد،
بندبند استخوانهایم از هم جدا شده،
و دلم مانند موم در سینهام �آب شده است.
 15گلویم همچون سفال خشک شده
و زبانم به سقف دهانم چسبیده است
و تو مرا بر روی خاک ،در حال مرگ رها کردهای.
 16دشمنان ،یعنی این گروه شریر،
مانند سگ ،دور مرا گرفتهاند
و دستها و پاهای مرا سوراخ کردهاند.
 17استخوانهایم از لاغری شمرده میشوند.
دشمنانم به من خیره شدهاند.
 18لباسهایم را بین خود تقسیم میکنند
و بر ردای من قرعه میاندازند.
 19ا ّما تو ای خداوند ،از من دور مشو!
ای یاور من ،به دادم برس!
 20مرا از َد ِم شمشیر نجات بده،
مرا از چنگ این سگها رهایی ده.
 21مرا از دهان این شیرها نجات بده،
و جان مرا از دست شاخهای گاوان وحشی برهان.
 22کارهای تو را برای قوم خود بیان خواهم کرد،
تو را در حضور پرستندگانت ستایش خواهم نمود.
 23ای خادمان خداوند ،او را ستایش نمایید،
ای فرزندان یعقوب ،او را گرامی بدارید،
ای بنیاسرائیل ،او را پرستش نمایید،
 24زیرا او رنج دیدگان را فراموش نمیکند
و روی خود را از �آنها بر نمیگرداند،
بلکه دعای �آنها را میشنود و مستجاب مینماید.
 25در مان جماعتی بزرگ ،تو را پرستش خواهم نمود!
نذرهای خود را در مقابل پرستندگانت ادا خواهم کرد.
 26فقیران هرقدر که بخواهند،
خواهند خورد و سیر خواهند شد،
جویندگان خداوند ،خدا شما را همیشه کامیاب سازد.
 27مردم سراسر جهان ،خداوند را به یاد خواهند �آورد
و همٔه اقوام عالم به سوی وی خواهند �آمد
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و او را پرستش خواهند کرد.
 28خداوند پادشاه است
و بر همٔه ملتّها فرمانروایی خواهد کرد.
 29همٔه متک ّبران جهان در پیشگاه او تعظیم خواهند کرد،
تمام انسانهای فانی در مقابل او سجده خواهند نمود.
�	30آیندگان ،خداوند را خواهند پرستید؛
مردم دربارٔه خداوند برای نسلهای �آینده تعریف خواهند کرد.
�	31آنانی که هنوز متولّد نشدهاند ،خواهند شنید
که خداوند قوم خود را نجات داده است.

مزمور 23
سرود داوود

خداوند ،شبان ما

 1خداوند شبان من است.
محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.
 2در چمنزارهای سرسبز مرا میخواباند.
در کنار �آبهای �آرام مرا رهبری میکند.
 3جان تازهای به من میبخشد
و بهخاطر نام خود ،مرا به راه راست هدایت مینماید.
 4حتّی هنگام گذشتن از د ّرٔه تاریک مرگ
از چیزی نمیترسم،
زیرا تو همراه من هستی.
عصا و چوبدستی تو مرا حمایت خواهد کرد.
 5سفرهای برای من در حضور دشمنانم میگسترانی
و مرا چون مهمانی عزیز در این ضیافت میپذیری
و جام مرا لبریز میگردانی.
 6اطمینان دارم که تمام عمرم به من لطف و مح ّبت
خواهی نمود،
و تا زمانی که زنده هستم ،در خانٔه تو ساکن خواهم بود.

مزمور 24
سرود داوود

پادشاهِ جالل

 1زمین و هرچه در �آن است از �آن خداوند است.
جهان و همٔه موجودات �آن به او تعلّق دارد.
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 2او اساس �آن را بر دریاها قرار داد
و �آن را بر رودخانهها بنا کرد.
 3چه کسی میتواند به بالای کوه خداوند برود
و به درگاه مقدّس او داخل شود؟
 4کسیکه كردار و پندارش پاک باشد.
کسیکه بتپرستی نمیکند
و قسم دروغ نمیخورد.
 5خداوند �آنان را برکت میدهد و نجات میبخشد،
و خدا �آنان را بیگناه محسوب خواهد نمود.
 6ایشان طالب خدا
و مشتاق دیدار خدای یعقوب میباشند.
 7ای دروازهها
و ای درهای قدیمی باز شوید
تا پادشاه جلال داخل شود.
 8این پادشاه جلال کیست؟
او خداوند قادر متعال است!
که در جنگها شکست نمیخورد.
 9ای دروازهها به کنار بروید،
و ای درهای کهن باز شوید.
تا پادشاه جلال داخل شود.
 10این پادشاه جلال کیست؟
او خداوند متعال است! او خداوند شکست ناپذیر است!

مزمور 25
سرود داوود

دعا برای هدایت و پشتیبانی

 1ای خداوند ،به درگاه تو دعا میکنم.
 2ای خدای من ،به تو توکّل دارم.
نگذار که شرمنده شوم
و دشمنانم خوشحال گردند.
�	3آری ،کسانیکه به تو امیدوارند ،هرگز شرمنده نمیشوند،
ا ّما خیانتکاران ،شرمنده خواهند شد.
 4خداوندا ،راه خود را به من نشان بده
و �آن را به من بیاموز.
 5مرا به حقیقت خود رهبری نما،
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چون تو خدای نجاتدهندٔه من هستی
و من بر تو توکّل دارم.
 6خداوندا ،لطف و رحمت بیکران خود را
که از ابتدا نشان دادهای ،به یاد �آور.
 7گناهان زمان جوانی و خطاهای مرا به یاد میاور.
بلکه ای خداوند ،بهخاطر مح ّبت استوار خود،
مرا به یاد �آور.
 8خداوند ،نیکو و عادل است،
بنابراین گناهکاران را به راه راست هدایت میکند.
 9او فروتنان را به کارهای نیک هدایت میکند،
و راه خود را به �آنها تعلیم میدهد.
 10تمام راههای خداوند ،برای کسانیکه اوامر او را اطاعت
میکنند
و به پیمان او وفادارند ،رحمت و راستی است.
 11ای خداوند ،بهخاطر نام خود،
گناهان عظیم مرا بیامرز.
 12کسانیکه برای خداوند احترام قائلند
راهی را که باید بروند ،از او خواهند �آموخت.
 13ایشان پیوسته کامیاب خواهند بود
و فرزندانشان صاحب زمین خواهند شد.
 14خداوند دوست کسانی است که از او اطاعت میکنند،
او پیمان خود را برای �آنان بیان میکند.
 15من همیشه از خداوند انتظار کمک دارم،
او مرا از خطر میرهاند.
 16خداوندا ،به من تو ّجه نموده و بر من رحمت فرما
زیرا که تنها و درمانده شدهام.
 17مرا از نگرانیهایم �آزاد کن
و از مشکلاتم برهان.
توجه فرما
 18به غمها و دردهایم ّ
و گناهانم را ببخش.
 19ببین که دشمنانم چقدر زیادند،
و چقدر از من نفرت دارند.
 20جان مرا در پناه خود حفظ کن
و مرا رهایی ده ،مگذار که شرمنده شوم،
زیرا که به تو پناه �آوردهام.
1000

مزامیر  25و26 

راستی من ،مرا محافظت خواهند کرد،
 21نیکوکاری و
ِ
زیرا که بر تو توکّل دارم.
 22خدایا ،بنیاسرائیل را
از همٔه سختیها برهان!

مزمور 26
سرود داوود

دعای شخص نیکو

 1خداوندا ،از من حمایت فرما،
زیرا در کمال راستی رفتار نموده
و بدون تردید به تو توکّل کردهام.
 2ای خداوند ،مرا امتحان کن و بیازما!
قلب و وجدان مرا پاک گردان.
 3مح ّبت سرشار تو راهنمای من است،
من در حضور تو با وفاداری رفتار میکنم.
 4با اشخاص بد ،همنشین نیستم
و با مردم ریاکار معاشرت ندارم.
 5از مشارکت با مردم شریر نفرت دارم
و با بدکاران رفت و �آمد نمیکنم.
 6خداوندا ،به نش���انٔه بیگناهی دس���ت خود را
میش���ویم
و قربانگاه تو را طواف میکنم.
 7با صدای بلند ،در ستایش تو سرود خواهم خواند
و تمام کارهای عجیب تو را بیان خواهم کرد.
 8خداوندا ،خانٔه تو را دوست میدارم،
�آن جایی که جلال تو در �آنجاست.
 9مرا با گناهکاران نابود منما،
و در سرنوش���ت مردمان قاتل و خونریز ش���ریک
مگ���ردان.
 10مردمانی که پیوسته شرارت میکنند
و رشوه میگیرند.
 11ا ّما من �آنچه را که درست است انجام میدهم،
پس بر من رحمت فرموده مرا نجات بده.
 12خداوند مرا از خطر میرهاند،
او را در مقابل همٔه مردم پرستش خواهم نمود.
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مزمور 27
سرود داوود

سرود اعتماد به خداوند

 1خداوند نور من و نجات من است،
از که بترسم؟
خداوند مرا از تمام خطرها حفظ میکند،
هرگز هراسان نخواهم شد.
 2وقتی شریران دور مرا گرفتند و خواستند مرا بکشند،
لغزیدند و افتادند.
 3اگر لشکری به من حمله کند،
نخواهم ترسید،
حتّی اگر دشمنان برای جنگ با من بیایند،
باز هم به خدا توکّل خواهم کرد.
 4یک چیز از خداوند خواستم،
فقط یک چیز،
و �آن این است که تمام دوران عمرم در خانٔه خداوند باشم
و زیبایی جمال او را مشاهده کنم و دربارٔه او تف ّکر نمایم.
 5در روز تنگی مرا پناه خواهد داد.
او مرا بسلامت در خیمٔه خود حفظ خواهد نمود،
و مرا بر روی صخرهای بلند مطمئن میسازد.
 6پس بر دشمنانم که دور مرا گرفتهاند پیروز خواهم شد.
با فریاد شادی در معبد بزرگ او قربانی خواهم گذرانید،
و برای او سرود خواهم خواند و او را ستایش خواهم نمود.
 7خداوندا ،دعای مرا بشنو،
بر من رحمت فرموده دعایم را مستجاب کن.
 8تو فرمودهای« :طالب من باشید!»
خداوند ،از صمیم قلب میگویم که طالب تو هستم،
 9روی خود را از من پنهان نکن!
و بر من خشمگین مباش،
و بندٔه خود را از درگاهت مران.
تو مددکار من بودهای،
ای خدای نجات بخش من،
مرا ترک مکن و رد منما.
 10حتّی اگر پدر و مادرم مرا ترک کنند،
خداوند مرا ترک نخواهد کرد.
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 11خداوندا! راه خود را به من نشان بده،
و بهخاطر دشمنانم
مرا به راه راست هدایت نما.
 12مرا به دست دشمنانم مسپار،
�آنها با شهادت دروغ و نیرنگ برضد من برخاستهاند.
 13میدانم که رحمت و نیکوییهای خداوند را
در این زندگی باز هم خواهم دید.
 14بر خداوند توکّل کن،
ایمان داشته باش
و ناامید مشو.

مزمور 28
سرود داوود

درخواست کمک

 1خداوندا ،ای نگهدارندٔه من،
به درگاهت زاری میکنم دعایم را بشنو،
زیرا اگر به من جواب ندهی،
مانند مردگان خواهم بود.
 2وقتی دستهای خود را به سوی معبد مقدّس تو بلند میکنم
و با التماس درخواست کمک میکنم ،دعای مرا
مستجاب فرما.
 3مرا جزو شریران و بدکاران حساب مکن،
�آنانی که با همسایگان خود دوستانه حرف میزنند،
ا ّما در دلشان قصد �آزار �آنها را دارند.
 4مطابق کارها و شرارتهایشان،
�آنها را مجازات کن
برای کارهای زشتی که انجام دادهاند،
به �آنها مطابق كارهایشان جزا بده.
�	5آنها به کارهای خداوند
و �آنچه که او �آفریده است تو ّجه نمیکنند،
بنابراین او �آنها را مجازات نموده
و برای همیشه نابود خواهد کرد.
 6خداوند را سپاس میگویم،
او درخواست کمک مرا شنیده است.
 7خداوند ق ّوت و سپر من است.
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من بر او توکّل میکنم.
او مرا یاری میکند و خوشحال میسازد،
او را با سرودهای شادی سپاس میخوانم.
 8خداوند قوم خود را حمایت میکند،
و از برگزیدٔه خود پشتیبانی مینماید.
 9خداوندا ،قوم خود را نجات بده
و �آنانی را که از �آن تو هستند برکت بده،
شبان �آنان باش،
و از �آنها همیشه نگهداری فرما.

مزمور 29
سرود داوود

صدای خداوند در رعد

 1ای فرشتگان �آسمان ،خداوند را ستایش کنید.
جلال و قدرت او را ستایش نمایید.
 2نام ُپرجلال خداوند را بستایید،
او را با لباس پرهیزکاری بپرستید.
 3صدای خداوند از فراز اقیانوسها شنیده میشود،
خدای جلال میغ ّرد
و صدای او بر بالای اقیانوسها طنین میافکند.
 4صدای خداوند با هیبت
و با شکوه است.
 5صدای خداوند درختان سدر را میشکند،
حتّی درختان سدر لبنان را.
 6کوههای لبنان و حرمون را مانند گوساله
به جنبش در می�آورد.
 7صدای خداوند رعد و برق پدید می�آورد.
 8صدای خداوند بیابان را به لرزه در می�آورد
و صحرای قادش را میجنباند.
 9صدای خداوند درختان بلوط را تکان میدهد،
و درختان جنگل را بیبرگ میسازد.
همه در معبد بزرگ او فریاد میزنند« :بر خداوند
جلال باد!»
 10خداوند به عنوان پادشاه ابدی
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بر فراز توفانها جلوس فرموده است.
 11خداوند به قوم خود قدرت عطا فرماید
و برکت و �آرامش ببخشد!

مزمور 30

سرود داوود برای تقدیس معبد بزرگ

دعای سپاسگزاری

 1خداوندا ،تو را ستایش میکنم،
چون تو مرا نجات دادی و نگذاشتی دشمنانم مرا
مسخره کنند.
 2ای خداوند ،ای خدای من ،به درگاه تو برای کمک
التماس کردم
و تو مرا شفا دادی.
 3خداوندا ،پایم به لب گور رسیده بود،
تو مرا از مرگ نجات دادی
و زندگی تازهای به من بخشیدی.
 4ای مؤمنین او،
خداوند را سپاس گویید!
س یگانه انجام داده به یاد �آورید،
و �آنچه را که �آن قدّو ِ
و او را شکر کنید.
 5غضب او فقط یک لحظه است،
ا ّما رحمت او ابدی است.
اشکهای شبانه،
صبح شادی در پی خواهد داشت.
ِ
 6وقتی از امن ّیت برخوردار بودم به خود گفتم:
«من هرگز شکست نمیخورم».
 7خداوندا ،تو بر من لطف داشتی
و از من مانند کوهی استوار پشتیبانی نمودی،
ا ّما وقتی رویت را از من پنهان کردی
پریشان گشتم.
 8ای خداوند ،به درگاه تو ،زاری کردم
و به حضورت نالیدم،
 9گفتم« :از مرگ من چه سودی به تو میرسد؟
و اگر من به گور بروم چه نفعی برای تو خواهد
داشت؟
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�آیا مردگان میتوانند تو را ستایش کنند
و احسانهای تو را بیان نمایند؟»
 10خداوندا ،به من گوش بده
و بر من رحمت نما و مددکار من باش.
 11تو غم مرا به رقص و شادی تبدیل نمودی.
لباس ماتم را از تنم بیرون �آوردی
و لباس شادی بر من پوشاندی.
 12بنابراین سکوت نخواهم کرد
و سرود تش ّکر برای تو خواهم سرایید.
ای خداوند ،ای خدای من،
تو را تا به ابد ستایش خواهم نمود.

مزمور 31
سرود داوود

دعای ّ
توکل بر خدا

 1خداوندا ،به تو پناه می�آورم،
شرمسارم مکن.
تو خدای عادل هستی،
پس مرا نجات بده.
 2دعایم را مستجاب فرما
و هرچه زودتر نجاتم دهُ .پشت و پناه من باش؛
و با قدرت خود مرا برهان.
 3تو پناهگاه و پشتیبان من هستی.
بهخاطر نام خود راهنمای من باش و هدایتم کن.
 4مرا از دامی که برایم گستردهاند برهان،
زیرا تو پناهگاه من هستی.
 5ای خدای عادل،
روح خود را به تو میسپارم،
تو مرا نجات دادهای.
 6از بتپرستان نفرت داری ،ا ّما من،
ای خداوند ،به تو ایمان دارم.
 7بهخاطر رحمت پایدار تو
شادی و خوشی میکنم.
تو سختیهای مرا دیدهای
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و از مشکلاتم �آگاهی.
 8مرا به دست دشمنانم نسپردی،
تو مرا �آزاد گذاشتی تا هر کجا که بخواهم بروم.
 9خداوندا ،بر من رحم کن،
زیرا در سختی هستم.
غصه تار گردیده
چشمانم از ّ
و از پا افتادهام.
 10عمرم در غم گذشته
و سالهای زندگی را با حسرت طی کردهام.
توانایی خود را از دست داده
و استخوانهایم پوسیدهاند.
 11همٔه دشمنانم ،به خصوص همسایگانم
مرا تحقیر میکنند،
�آشنایانم از من میترسند
و وقتی مرا در کوچه میبینند ،میگریزند.
 12مثل ُمردهها از خاطرهها فراموش شدهام
و مانند ظرفی شکسته از نظر افتادهام.
 13شایعات زیادی را که دشمنانم برضد من میگویند ،میشنوم.
وحشت اطرافم را فراگرفته
�آنها برضد من دسیسه میچینند
تا مرا به قتل برسانند.
 14ا ّما ای خداوند ،من بر تو اعتماد دارم و میگویم:
«تو خدای من هستی».
 15زندگی من در دست توست،
مرا از دست دشمنانم
و کسانیکه مرا می�آزارند ،برهان.
 16چشم این بندهات را به نور جمالت روشن کن
و با رحمت پایدارت مرا نجات بده.
 17خداوندا ،از تو تمنّا میکنم
که مرا خجل نسازی،
بلکه بگذار مردمان شریر ،شرمنده و سرافکنده شوند
و خاموش به دیار مردگان بروند.
 18خاموش ساز �آنانی را که دروغ میگویند
و از روی تک ّبر و حماقت
علیه مردمان نیک حرف میزنند.
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 19رحمت تو بر ترسندگانت چه نیکوست؛
همه میدانند که تو چقدر نیکویی
و �آنهایی را که به تو توکّل میکنند
حمایت میکنی.
�	20آنها را زیر سایٔه رحمت خود از دسیسه
و حیلٔه مردم حفظ میکنی
و در نزد خود پناه میدهی.
 21خداوند را ستایش میکنم،
زیرا زمانیکه در محاصرٔه دشمنان بودم،
مح ّبت سرشار خود را به من نشان داد.
 22من میترسیدم و فکر میکردم
که او مرا از نظر انداخته است،
ا ّما وقتی از او کمک خواستم،
دعایم را مستجاب کرد.
 23ای مؤمنین او ،خداوند را دوست بدارید،
زیرا خداوند مؤمنین را حفظ میکند،
ا ّما متک ّبران را به سزای كارهایشان میرساند.
 24ای کسانیکه امیدتان به خداست،
شجاع و قوی باشید.

مزمور 32
سرود داوود

اعتراف و آمرزش

 1خوشا به حال کسانیکه گناهانشان �آمرزیده
و خطاهایشان بخشیده شده است.
 2خوشا به حال کسیکه خداوند او را مجرم نشمارد
و کسیکه در او مکر و حیلهای نیست.
 3هنگامیکه گناهان خود را اعتراف نمیکردم،
تمام روز از ناله و زاری از بین میرفتم.
 4خداوندا ،تو شب و روز مرا تنبیه میکردی.
قدرت خود را کاملا ً از دست داده بودم،
همانگونه که رطوبت در گرمای تابستان ،خشک میشود
 5سپس گناهان خود را نزد تو اعتراف نمودم
و خطاهای خود را پنهان نساختم و گفتم:
«من در حضور خداوند به گناهان خود اعتراف میکنم».
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�آنگاه تو گناهان مرا بخشیدی.
 6پس هر شخص وفادار باید در وقت سختی و مشکلات
به حضور خداوند دعا کند
تا اگر سیلاب سختیها طغیان كند
به او صدمهای نرساند.
 7تو پناهگاه من هستی
و مرا از مشکلات نجات میدهی،
با �آواز بلند خواهم سرایید
زیرا تو مرا حمایت کردهای.
 8خداوند میفرماید« :من راهی را که باید بروی به تو
خواهم �آموخت
و تو را هدایت و نگهداری خواهم کرد.
 9مانند اسب و قاطر ،نادان و بیشعور نباشید
که با افسار و لگام هدایت میشوند
و مطیع میگردند».
 10مردمان شریر در رنج و عذاب میباشند،
ا ّما کسانیکه به خداوند توکّل دارند
از مح ّبت بیپایان او برخوردار میشوند.
 11ای نیکوکاران بهخاطر �آنچه خداوند انجام داده است،
شادی نمایید.
ای کسانیکه مطیع او هستید ،شادمان باشید.

مزمور 33

سرود سپاسگزاری

 1ای مؤمنین ،خداوند را بهخاطر �آنچه انجام داده است،
با شادی ستایش کنید.
زیرا او شایستٔه ستایش است.
 2با چنگ وعود برای او بنوازید
و سرود بخوانید.
 3برای او سرودی تازه بسرایید،
خوب بنوازید و با صدای بلند بخوانید.
 4زیرا کلام خداوند حق،
و تمام کارهایش قابل اعتماد است.
 5خداوند عدالت و راستی را دوست میدارد.
تمامی زمین از مح ّبت بیپایان او سرشار است.
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 6به امر خداوند �آسمانها �آفریده شدند
و خورشید و ماه و ستارگان با کلام او به وجود �آمدند.
 7او �آبهای دریاها و اقیانوسهای عمیق را در یکجا جمع
نمود
و در انبارها ذخیره کرد.
 8ای مردم روی زمین ،از خداوند بترسید،
و ای مردم جهان ،او را احترام نمایید.
 9با کلام او دنیا �آفریده شد
و به امر او هستی به وجود �آمد.
 10خداوند ن ّیتهای ملّتها را باطل میسازد
و نقشههای �آنها را نقش بر�آب میکند.
 11ا ّما مقصود خداوند
و نقشههای او پایدار و همیشگی است.
 12خوشا به حال ملّتی که خداوند ،خدای ایشان است
و خوشا به حال مردمی که خداوند �آنها را برگزیده است.
 13خداوند از �آسمان نگاه میکند
و همٔه �آدمیان را میبیند،
 14و از جایگاه خویش
تمام مردم روی زمین را میبیند.
 15او خالق اندیشههاست ،و از اسرار دلهایشان
و هر �آنچه که �آنها انجام میدهند �آگاه است.
 16پادشاه بهخاطر قدرت سپاهیانش پیروز نمیشود؛
و هیچ سربازی به ق ّوت خود پیروز نمیگردد.
 17اسب جنگی برای پیروزی کافی نیست
و قدرت �آنها نمیتواند نجات دهد.
 18خداوند مراقب کسانی است که از او میترسند
و بر مح ّبت بیپایان او توکّل دارند.
 19او �آنها را از مرگ نجات میدهد
و �آنان را در زمان قحطی زنده نگاه میدارد.
 20امید ما بر خداوند است
و او پشت و پناه ما میباشد.
 21او سبب شادی ماست
و ما به نام مقدّس او توکّل داریم.
 22خداوندا ،ما به تو امیدواریم،
مح ّبت بیپایان تو بر ما باد.
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سرود داوود هنگامیکه خود را در حضور ابیملک دیوانه جلوه داد و رها گشت.

ستایش نیکویی خداوند

 1خداوند را همیشه ستایش میکنم
و شکر او پیوسته بر زبانم جاری است.
 2او را ستایش میکنم ،بهخاطر تمام کارهایی که انجام داده،
باشد که افسرده دلان بشنوند و شادمان گردند.
 3بیایید عظمت خداوند را اعلام کنیم
و نام او را ستایش نماییم.
 4به حضور خداوند دعا کردم .او دعایم را مستجاب فرمود
و مرا از جمیع ترسهایم رهانید.
 5رنجدیدگان ،به او نگاه کردند و شادمان گشتند،
�آنان هرگز شرمنده نخواهند شد.
 6بینوایان به حضور خداوند دعا کردند و او دعای ایشان
را مستجاب فرمود
و �آنان را از همٔه مشکلاتشان نجات داد.
 7فرشتٔه خداوند حافظ و رهانندٔه کسی است
که از خداوند میترسد و به او احترام میگذارد.
 8امتحان کنید و ببینید که خداوند چقدر نیکوست.
خوشا به حال کسانیکه به او پناه می�آورند.
 9ای مؤمنین ،خداوند را گرامی بدارید،
زیرا کسیکه او را گرامی بدارد محتاج به چیزی نمیشود.
 10شیرهای جوان هم ،گاهی گرسنه میشوند،
ا ّما کسانیکه طالب خداوند هستند هرگز محتاج
نخواهند شد.
 11ای فرزندان ،بیایید و به من گوش فرا دهید
تا راه احترام به خداوند را به شما بیاموزم.
�	12آیا میخواهید از زندگی ل ّذت ببرید؟
�آیا طالب عمر طولانی هستید و میخواهید که
سعادتمند باشید؟
 13پس از گفتار شریرانه
و دروغ بپرهیزید.
 14از شرارت دست بردارید و کارهای نیک انجام دهید،
صلح و صفا را جسته و �آن را دنبال نمایید.
 15چشمان خداوند بر نیکان است
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و گوشهای وی متو ّجه فریاد �آنهاست.
 16خداوند مخالف مردمان شریر و بدکار است
و �آثار و خاطرٔه ایشان را از روی زمین محو میکند.
 17وقتی اشخاص مؤمن به حضور خداوند دعا میکنند،
خداوند دعای ایشان را مستجاب میکند و از
سختیها و مشکلات نجاتشان میدهد.
 18خداوند نزدیک شکستهدلان است
و �آنها را از ناامیدی نجات میدهد.
 19رنج و زحمت شخص نیکوکار بسیار است،
ا ّما خداوند او را از همٔه �آنها رهایی میدهد.
 20خداوند از او کاملا ً مراقبت میکند
به طوری که حتّی استخوانی از او شکسته نخواهد شد.
 21اشخاص شریر ،به شرارت گرفتار میشوند،
و کسانیکه از نیکوکاران نفرت دارند ،به سزای
کارهای خود میرسند.
 22خداوند ،خادمان خود را نجات میدهد
و کسانی را که به او پناه میبرند ،میبخشد.

مزمور 35
سرود داوود

تقاضای کمک از خداوند

 1ای خداوند ،با دشمنان من دشمنی کن
و با کسانیکه با من میجنگند ،بجنگ.
 2زره به تن کن و سپرت را بردار
و به کمک من بیا.
 3شمشیر و ُگرزت را بگیر
و به مقابلٔه دشمنان برو.
قول بده که مرا نجات خواهی داد.
�	4آنانی که قصد کشتن من را دارند،
شرمنده و رسوا ساز؛
و کسانی را که بدخواه من میباشند
به عقب بران و خجل گردان.
 5مانند کاه در برابر باد پراکنده گردند
و فرشتٔه خداوند �آنها را برانَد.
 6هنگامیکه فرشتٔه خداوند �آنان را تعقیب میکند،
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راهشان تاریک و لغزنده گردد.
 7بیدلیل برای من دام گستردهاند
و بیسبب در راه من چاه کندهاند.
 8بلای ناگهانی بر سرشان فرود �آید
و به دامی که برای من گستردهاند
خودشان گرفتار و هلاک گردند.
�	9آنگاه بهخاطر کارهای خداوند شادمان میگردم،
زیرا او مرا نجات داده است،
 10از صمیم دل خواهم گفت:
«خداوندا ،هیچکس مانند تو نیست.
ضعیفان را از دست زورمندان
و بینوایان را از دست تاراجگران رهایی میبخشی».
 11شاهدان بداندیش علیه من برخاسته
و مرا به کاری که از �آن خبر ندارم متّهم میسازند.
 12نیکی مرا با بدی جبران میکنند
و من ناامید میشوم.
 13ا ّما وقتی �آنها بیمار بودند
من لباس ماتم به تن کرده ،روزه گرفتم.
با گردن خمیده دعا نمودم.
غصه میخورد،
 14مانند کسیکه برای یک دوست یا برادر خود ّ
یا مانند کسیکه در سوگ مادر خود ماتم میگیرد،
برای ایشان ماتم گرفتم.
 15ا ّما وقتیکه من در مشکلی گرفتار شدم،
�آنان همگی خوشحال بودند ،به دور من جمع شدند تا
مرا مسخره کنند،
و حتّی کسانیکه نمیشناختم،
از بدرفتاری با من دست برنداشتند.
 16با بیشرمی بسیار مسخرهام کردند
و با نفرت بر من خیره شدند.
 17ای خداوند ،تا به کی فقط نظارهگر خواهی بود؟
مرا از حملٔه �آنان رهایی بده
مرا از چنگال این شیرهای د ّرنده نجات بده.
�	18آنگاه در برابر انبوه مردم تو را ستایش خواهم نمود
و در مقابل جماعت تو را سپاس خواهم گفت.
 19نگذار �آنهایی که بیجهت با من دشمنی میکنند،
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با خوشحالی مرا مسخره کنند،
و �آنانی که بیسبب به من کینه میورزند،
مرا تحقیر نمایند.
�	20آنها رفتاری دوستانه ندارند،
بلکه برضد کسانیکه صلح دوست هستند ،تهمت میزنند.
�	21آنها مرا متّهم ساخته میگویند:
«ما با چشمان خود کارهای تو را دیدیم».
 22ا ّما تو ای خداوند ،از همهچیز �آگاهی،
پس خاموش منشین و مرا ترک مکن.
 23ای خداوند و ای خدای من ،برخیز
و از من دفاع کن و به داد من برس.
 24خداوندا تو عادل هستی ،پس بیگناهی مرا ثابت کن،
مگذار دشمنانم بهخاطر من شادی کنند.
 25مگذار که �آنها در دل خود بگویند:
«ما به منظور خود رسیدیم ».و یا بگویند« :ما او را
شکست دادیم».
�	26آنهایی که از ناکامی من خوشحال میشوند،
شرمنده و خجل گردند
و کسانیکه خود را از من برتر میدانند و فخر میکنند،
سرافکنده و رسوا شوند.
 27کسانیکه خواهان بیگناهی من هستند
فریاد شادی بر�آورند و پیوسته بگویند:
«خداوند بزرگ است!
و خواهان موفّق ّیت خادم خود میباشد».
�	28آنگاه عدالت تو را بیان خواهم کرد
و تمام روز تو را سپاس خواهم خواند.

مزمور 36

سرود داوود ،بندۀ خداوند

شرارت انسان و رحمت خدا

 1گناه در دل انسانهای شریر عمیقاً لانه کرده است.
�آنها از خدا نمیترسند.
 2زیرا �آنها دل خود را خوش میکنند
و فکر میکنند که خدا به گناه �آنها پی نمیبرد و �آن را
محکوم نمیکند.
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 3تمام سخنانشان حیله و فریب است.
کارهای نیک و عاقلانه را ترک نمودهاند.
 4شبها نیز در بستر خود دسیسه میچینند.
هیچ کار خوبی انجام نمیدهند
و از هیچ شرارتی روگردان نیستند.
 5ای خداوند ،مح ّبت پایدار تو همچون �آسمانها نامحدود
و وفاداری تو فراتر از ابرهاست.
 6نیکوکاری تو مانند کوههای سر به فلک کشیده
و عدالت تو همچون دریاها عمیق است،
ای خداوند ،انسانها و حیوانات تحت مراقبت تو
میباشند.
 7مح ّبت پایدار تو ای خدا چقدر عالی است.
تمام انسانها در سایٔه بالهای تو پناه می�آورند.
 8همه از خوان نعمت تو میخورند
و از چشمٔه رحمت تو مینوشند.
 9زیرا تو سرچشمٔه زندگی هستی
و در پرتو نور تو ما روشنی را میبینیم.
 10به �آنهایی که تو را میشناسند رحمت فرما،
و �آنانی را که پاكدل هستند نجات ده.
 11مگذار که اشخاص مغرور بر من غالب گردند
و مردم شریر مرا فراری دهند.
 12ببین! بدکاران طوری سقوط کردهاند،
که دیگر نمیتوانند برخیزند.

مزمور 37
سرود داوود

سرنوشت شریران و نیکوکاران

 1بهخاطر مردم شریر خود را ناراحت نکن،
و بر �آنها حسادت مکن.
�	2آنها بزودی مانند علف پژمرده و خشک میشوند
و از بین میروند.
 3بر خداوند توکّل نما و نیكویی کن
تا در زمین در امن ّیت زندگی کنی.
 4شادمانی خود را در خداوند جستجو کن
و او خواهش دلت را بر�آورده خواهد ساخت.
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 5خودت را به خداوند بسپار و بر او اعتماد کن.
او تو را کمک خواهد کرد.
 6او بیگناهی تو را مانند روز روشن� ،آشکار خواهد نمود.
 7در حضور خداوند ساکت باش
و با صبر منتظر کار او باش.
نگران کسانیکه با حیلهگری در زندگی موفّق
میشوند ،نباش.
 8از خشم و غضب دوری کن
تا به گناه گرفتار نگردی.
 9مردم شریر از بین میروند،
ا ّما کسانیکه به خداوند توکّل میکنند وارث زمین
خواهند شد.
 10شریران خیلی زود نابود خواهند شد،
و چون به دنبال �آنها بگردی ،ایشان را نخواهی یافت.
 11ا ّما فروتنان مالک زمین میشوند
و از برکات �آن بهرهمند خواهند گردید.
 12شریر برای نیكوکار دسیسه میچیند
و با نفرت بر او خیره میشود.
 13ا ّما خداوند به مرد شریر میخندد،
چون میبیند که روز نابودی او فرا میرسد.
 14شریران شمشیر به دست گرفته،
تیر و کمان خود را �آماده کردهاند تا فقیران و نیازمندان
را بکشند
و نیکوکاران را هلاک سازند.
 15ا ّما شمشیر �آنها به قلب خودشان فرو میرود
و کمانشان خرد میشود.
 16دارایی اندک شخص درستکار ،بهتر است
از ثروت سرشار اشخاص شریر.
 17زیرا خداوند بازوی شریران را میشکند
و نیكوکاران را سرفراز میسازد.
 18خداوند از کسانیکه مطیع او هستند،
مراقبت میکند� .آنها را وارث زمین میسازد.
 19در روزهای سختی از �آنها نگهداری میکند
و در زمان قحطی ،خوراک فراوان به �آنها میدهد.
 20ا ّما مردم شریر هلاک میشوند.
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دشمنان خداوند مانند ُگلهای صحرایی بزودی پژمرده
میگردند
و مثل دود در هوا محو میشوند.
 21شریر قرض میگیرد ،ولی پس نمیدهد.
ا ّما شخص نیکوکار سخاوتمند و بخشنده است.
�	22آنهایی را که خداوند برکت داده است ،وارث زمین
خواهند شد،
لیکن کسانی را که لعنت کرده است ،از بین خواهند رفت.
 23خداوند از �آنانی که رضایت دارد ،حمایت میکند
و �آنان را به راهی که باید بروند ،هدایت مینماید.
 24اگر بلغزند نخواهند افتاد،
زیرا خداوند دست �آنها را میگیرد.
 25از جوانی تا به امروز که پیر شدهام ،به یاد ندارم که
خداوند درستکاران را فراموش کرده باشد،
و یا فرزندان �آنها دست به گدایی دراز کرده باشند.
 26او پیوسته با سخاوت میبخشد و به دیگران قرض میدهد،
و فرزندان ایشان متبارک خواهند بود.
 27از بدی بپرهیز و نیکی را دنبال کن
تا پایدار گردی،
 28زیرا خداوند راستی را دوست میدارد
و وفادارن خود را از یاد نمیبرد.
او �آنان را همیشه حمایت میکند،
ا ّما فرزندان شریران نابود خواهند شد.
 29مردم صالح وارث زمین خواهند شد
و همیشه در �آنجا زندگی خواهند كرد.
 30گفتار شخص نیکو حکیمانه است
و او همیشه از روی انصاف سخن میگوید.
 31او دستورات خدای خود را در دلش حفظ میکند،
بنابراین هرگز لغزش نمیخورد.
 32شریر در پی فرصت است
تا شخص نیکو را از بین ببرد،
 33ا ّما خداوند او را به دست دشمن رها نخواهد كرد
و نخواهد گذاشت که در محاکمه محکوم شود.
 34بر خداوند امیدوار باش و اوامر او را اطاعت نما.
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او تو را مالک زمین خواهد ساخت و سرفراز خواهد كرد
و تو نابودی شریران را خواهی دید.
 35مرد شریری را میشناختم که بسیار ظالم بود؛
و مانند درخت سدر لبنان به هر سو چنگ انداخته بود.
 36ا ّما بعد از مدّتی وقتی از �آنجا میگذشتم او را ندیدم
و هرقدر جستجو کردم ،او را نیافتم.
 37شخص نیکو و درستکار را ملاحظه نما،
ِ
عاقبت نیک و �آسودهای دارد.
او
 38ا ّما شریر بکلّی نابود میشود
و نسلش از بین خواهد رفت.
 39خداوند اشخاص نیکو را نجات میبخشد
و در هنگام مشکلات ،پناهگاه �آنان میباشد.
 40خداوند �آنها را کمک میکند
و از ش ّر شریران رهایی میدهد،
زیرا به او پناه می�آورند.

مزمور 38

سرود داوود ،یک سوگواری

دعای شخص رنج دیده

 1خداوندا ،هنگامیکه خشمناک هستی مرا مجازات نکن.
 2تیرهای تو در بدنم فرو رفتهاند؛
و مرا به زمین زدهای.
 3بهخاطر خشم تو در عذاب شدید هستم.
از دست گناهانم ،همٔه اعضای بدنم به درد �آمده است.
 4چون گناهان من از سرم گذشته
و برای من بار سنگینی شدهاند.
 5بهخاطر حماقتم ،زخمهای بدنم بو گرفته
و متع ّفن شدهاند.
 6به خود میپیچم و قامتم منحنی شده
و سراسر روز ناله میکنم.
 7کمرم از شدّت درد میسوزد
و همٔه اعضای بدنم به درد �آمده است.
 8بکلّی لِه شده و از بین رفتهام
و از شدّت ناله به تلاطم افتادهام.
 9خداوندا ،تو از خواستههای من �آگاهی
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و نالههایم از تو پنهان نیست.
 10دل من به تپش افتاده و نیرویم را از دست دادهام
و نوری در چشمم نمانده است.
 11دوستان و همسایگانم بهخاطر بلایی که بر من �آمده از
من دوری میکنند
و حتّی خویشاوندانم از من گریزانند.
 12دشمنان جانم برایم دام گستردهاند
و کسانیکه میخواهند مرا اذیّت کنند ،تهدیدم میکنند
و تمام روز برایم نقشه میکشند.
 13ا ّما من مانند ناشنوایی هستم که نمیشنود
و همچون لالی که حرف نمیزند.
 14بلی ،مانند کرها نه میشنوم و نه جواب میدهم.
 15ا ّما ای خداوند ،به تو توکّل دارم.
ای خداوند ،خدای من ،تو جواب خواهی داد.
 16من به درگاه تو دعا میکنم.
تو نگذار که �آنان از ناراحتی من شاد شوند و بر خود ببالند.
 17جانم به لب رسیده است
و از شدّت درد لحظهای �آرام ندارم.
 18من به گناهان خود اعتراف میکنم
و از خطاهایی که کردهام پشیمانم.
 19دشمنانم سالم و قوی هستند
و �آنانی که بیسبب از من نفرت دارند بسیارند.
�	20آنانی که به عوض نیکیهای من به من بدی میکنند
با من مخالفت میکنند ،چون من کوشش میکنم کار
نیک انجام دهم.
 21خداوندا ،مرا ترک مکن!
ای خدای من ،از من دور مباش!
 22ای خداوند ،ای نجاتدهندٔه من ،به کمک من بشتاب!

مزمور 39
سرود داوود

اعتراف شخص رنجدیده

 1به خود گفتم مواظب رفتار خود خواهم بود
و کوشش خواهم كرد که سخن خطایی بر زبان نیاورم
و در حضور مردم شریر حرفی نزنم.
1019

مزمور 39

 2گنگ و خاموش ایستادم
حتّی حرف خوب هم از زبانم شنیده نشد،
ا ّما پریشانی من بیشتر میشد.
 3اضطراب بر من چیره شده بود،
هرچه بیشتر فکر میکردم بیشتر مضطرب میشدم،
سرانجام به زبان �آمده و گفتم:
« 4خداوندا ،میخواهم بدانم که چه وقت مرگم فرا خواهد رسید؟
چند سال دیگر از عمرم باقی است،
و چه وقت زندگی من تمام خواهد شد؟»
 5عمرم را چقدر کوتاه کردهای!
تمام سالهای عمرم در نظر تو فقط لحظهای است،
به راستی عمر انسان دمی بیش نیست،
 6و مانند سایه کوتاه و زودگذر است.
هرچه میکند بیهوده است،
او ثروت میاندوزد ،ولی نمیداند نصیب چه کسی
خواهد شد.
 7اینک ای خداوند به چه چیزی امیدوار باشم؟
امید من به توست.
 8پس گناهانم را ببخش،
مبادا اشخاص نادان مسخرهام کنند.
 9من سکوت میکنم و کلمهای هم نخواهم گفت،
زیرا تو مرا به این روز گرفتار کردی.
 10بیش از این �آزارم مده،
از دست ضربههای تو نزدیک است هلاک شوم.
 11انسان را بهخاطر گناهش مجازات میکنی،
همٔه چیزهایی را که او به �آن دل بسته است،
مانند پارچٔه بید خورده از بین میبری.
بلی ،عمر انسان یک نفس بیشتر نیست.
 12خداوندا ،به دعایم گوش بده،
و �آه و نالهام را بشنو،
و به اشکهایی که از چشمانم جاری است بنگر!
من نیز مانند اجداد خود
در این دنیا مهمان و غریبم،
 13مرا رها کن تا پیش از اینکه از این دنیا بروم،
لحظهای روی شادی را ببینم.
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مزمور 40
سرود داوود

سرود سپاسگزاری

 1با صبر بسیار انتظار کشیدم تا خداوند مرا کمک کند.
پس او گوش داد و نالهام را شنید.
 2او مرا از لجنزار و گودال هلاکت بیرون کشید
و بر روی صخرهای مطمئن قرار داد.
 3او سرودی تازه به من �آموخت،
سرود شکرگزاری از خدای ما.
عدّٔه زیادی چون این را ببینند ،به خود می�آیند
و بر خداوند توکّل خواهند نمود.
 4خوشا به حال کسانیکه بر خداوند توکّل میکنند،
و از اشخاص مغرور
و بتپرست پیروی نمیکنند.
 5ای خداوند خدای ما،
هیچکس مانند تو نیست،
تو همیشه به فکر ما بودهای و برای ما کارهای عجیب
کردهای،
به حدّی که نمیتوان �آنها را برشمرد
و زبان من نیز از بیان �آنها عاجز است.
 6تو خواهان قربانیها و هدایا نیستی.
قربانی سوختنی
و قربانی گناه را نمیخواهی،
ا ّما تو گوش شنوا به من دادهای تا کلام تو را بشنوم.
 7پس گفتم« :من حاضرم،
دستورات تو در کتاب تورات برای من نوشته شده است،
 8ای خدای من ،چقدر دوست دارم که ارادٔه تو را بجا �آورم.
من تعالیم تو را در دل خود حفظ میکنم».
 9خداوندا ،در بین جماعت تو ،این مژده را اعلام کردهام
که تو ما را نجات میدهی.
تو میدانی که من هرگز در این مورد سکوت نکردهام.
 10و من مژدٔه نجات را در دل خود پنهان نکردهام،
بلکه همیشه از وفاداری و کمک تو در میان جماعت
سخن گفتهام.
دربارٔه مح ّبت پایدار و صداقت تو سکوت نکردهام
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 11خداوندا ،مح ّبت خود را از من دریغ مکن.
رحمت پایدار و راستی تو همیشه حافظ من باشد.
درخواست کمک

 12زیرا مشکلات بیشماری مرا احاطه نمودهاند،
به اندازهای که نمیتوانم �آنها را بشمارم!
گناهانم بر من سنگینی میکنند
به حدّی که نمیتوانم سرم را بلند کنم،
�آنها از موی سرم زیادتر شدهاند
و طاقتم را از دست دادهام.
 13خدایا مرا نجات بده خداوندا،
اکنون به فریادم برس.
�	14آنانی که قصد جان مرا دارند
شرمنده و رسوا شوند
و بدخواهان من �آشفته
و پریشان گردند.
 15کسانیكه مرا مسخره میکنند،
هراسان شوند.
 16کسانیکه به تو روی می�آورند شاد و مسرور گردند.
�آنانی که بهخاطر نجات خود از تو سپاسگزارند،
همیشه بگویند« :خدا چقدر بزرگ است!»
 17خدایا ،من فقیر و نیازمندم،
برای کمک به من شتاب کن،
تو خداوند و نجاتدهندٔه من هستی.
پس ای خداوند ،ت�أخیر مکن.

مزمور 41
سرود داوود

دعای شخص بیمار

 1خوشا به حال کسانیکه در اندیشٔه فقرا هستند.
خداوند �آنان را هنگام سختی نجات خواهد داد،
 2خداوند �آنها را حمایت نموده ،زنده نگاه میدارد،
�آنها را در وطن خود خوشبخت میسازد
و در دست دشمن رهایشان نمیکند.
 3در هنگام بیماری خداوند �آنها را کمک میکند
و به �آنها سلامتی میبخشد.
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 4گفتم« :خداوندا ،من �آدمی گناهکارم،
ا ّما تو بر من رحمت فرما و مرا شفا بده».
 5دشمنانم با نفرت دربارٔه من میگویند:
«چه وقت میمیرد و نامش فراموش میگردد؟»
�	6آنانی که برای ملاقات من می�آیند از روی دوستی نمی�آیند،
بلکه برای خبرچینی
و شایعهپراکنی می�آیند.
 7همٔه �آنانی که از من نفرت دارند با یکدیگر دربارٔه من
پچپچ میکنند
و مرض مرا خطرناک جلوه میدهند.
�	8آنها میگویند« :به مرضی کشنده گرفتار شده
و از این بیماری جان سالم بدر نخواهد برد».
 9حتّی بهترین دوست من که به او اعتماد کامل داشتم،
�آن کس که با من نان میخورد،
علیه من برخاستهاست.
 10ولی خداوندا ،تو بر من رحمت فرما و سلامتی مرا به من
بازگردان،
تا برخاسته ،جواب دشمنانم را بدهم.
 11به این وسیله من خواهم دانست
که تو از من راضی هستی و نمیگذاری دشمنانم بر
من پیروز گردند.
 12تو ،مرا بهخاطر درستکاریام کمک خواهی کرد
و پیوسته مرا در پیشگاه خود حفظ خواهی نمود.
 13سپاس بر خداوند ،خدای بنیاسرائیل،
از ازل تا به ابد! �آمین!
کتاب دوم

(مزامیر )72-42

مزمور 42

سرودی از خاندان قورح

دعایی در دیار غربت

 1چنانکه �آهو برای نهرهای �آب اشتیاق دارد،
همچنان ای خداوند جان من مشتاق توست.
 2جان من تشنٔه خداست ،تشنٔه خدای زنده!
چه وقت میتوانم به پیشگاه تو بیایم و تو را پرستش کنم؟
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 3روز و شب گریه میکنم و اشکهایم تنها خوراک من هستند،
دشمنانم همواره از من میپرسند:
«خدای تو کجاست؟»
 4چون گذشته را بهیاد می�آورم قلبم میشکند،
چگونه مردم را در روزهای عید به خانٔه خدا رهبری میکردم
و فریاد شادی برمی�آوردیم
و سرود شکرگزاری میخواندیم.
 5چرا اینقدر افسردهام؟
چرا اینقدر در مشکلاتم غرق شدهام؟
بر خدا امیدوار خواهم بود
و یکبار دیگر او را حمد خواهم گفت
خدای من و نجاتدهندٔه من.
 6در این دیار غریب قلبم شکسته است.
بنابراین از سرزمین اردن
و کوههای حرمون و مصغر
تو را به یاد می�آورم و به تو میاندیشم.
 7امواج غم و اندوه از سر من گذشتهاند
و توفانهای غم احاطهام کردهاند.
 8خداوندا ،به هنگام روز ،مح ّبت بیپایان خود را شامل
حال من بگردان
تا من هم شبانگاه سرود شکرگزاری تو را بخوانم
و به درگاه تو که خدای حیات بخش من میباشی،
دعا کنم.
 9به خدا که تکیهگاه من است میگویم:
«مرا فراموش کردهای؟
چرا بهخاطر ظل ِم دشمنان
پریشان باشم؟»
 10سخنان توهین�آمیز �آنها مانند زخمی کشنده،
مرا �آزار میدهد ،همیشه میپرسند:
«خدای تو کجاست؟»
 11چرا اینقدر افسردهام؟
چرا اینقدر در مشکلاتم غرق شدهام؟
بر خدا امیدوار خواهم بود،
و یکبار دیگر او را حمد خواهم گفت
خدای من و نجاتدهندٔه من.
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مزمور 43
ادامۀ مزمور چهل و دوم

دعایی در دیار غربت

 1ای خدای من ،در برابر مردم بیرحم از من دفاع کن
و بیگناهی مرا اعلام نما،
مرا از دست مردم شریر و دروغگو برهان.
 2خدایا ،تو پناهگاه من هستی.
چرا رهایم کردهای؟
چرا از دست ظلم دشمنان
همیشه رنج بکشم؟
 3نور و راستی خود را بفرست
تا راهنمای من باشند
و مرا به کوه مقدّس
که بارگاه توست برسانند.
�	4آنگاه در برابر قربانگاه تو خواهم ایستاد
و برای تو ای خدا ،خدای من که سرچشمٔه شادی
هستی،
با بربط خواهم نواخت
و سرود شکرگزاری خواهم سرایید.
 5ای جان من چرا افسرده و غمگین هستی؟
بر خدا امید داشته باش زیرا
که دوباره او را ستایش خواهی کرد،
چون او خدای من و مددکار من است.

مزمور 44

سرودی از خاندان قورح

ِ
سوگ م ّلی و درخواست کمک

 1خدایا ،ما به گوشهای خود شنیدهایم
و اجداد ما برای ما تعریف کردهاند
که تو در زمان �آنها و در دوران گذشته
چه کارهای شگفتی انجام دادهای.
 2تو با دست خود اقوام دیگر را از این سرزمین بیرون کردی
و قوم خود را در سرزمین خودشان ساکن گرداندی.
تو �آنها را مجازات کردی،
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و قوم خود را توفیق بخشیدی.
 3قوم تو این سرزمین را با شمشیر خود تسخیر نکردند،
و به قدرت بازوی خویش پیروز نگردیدند،
بلکه با قدرت و توانایی تو
و با اطمینان به حضور تو
که نشانٔه رضایت تو از �آنان بود پیروز گشتند.
 4تو پادشاه و خدای من هستی،
به قوم خود پیروزی عطا فرما.
 5با کمک تو دشمنان را شکست میدهیم
و با نام تو بدخواهان خود را پایمال میکنیم.
 6نه به تیر و کمان خود توکّل خواهم کرد
و نه به شمشیر خود که مرا نجات دهد؛
 7بلکه تو ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشیدی
و بدخواهان ما را شکست دادی.
 8ما همیشه به نام خدای خود افتخار خواهیم كرد
و پیوسته سپاسگزار تو خواهیم بود.
 9ا ّما اکنون ما را ترک کردهای و رسوا ساختهای،
لشکریان ما را کمک نمیکنی.
 10ما را در مقابل دشمن متواری ساختهای
و �آنها دارایی ما را غارت کردهاند.
 11ما را مانند گوسفندان به کشتارگاه فرستادی؛
و در بین اقوام جهان پراکنده ساختی.
 12قوم خود را ارزان فروختی،
�آنها برای تو ارزشی نداشتند.
 13نزد همسایگان ،ما را خوار و حقیر ساختی.
�آنها به ما توهین میکنند و به ما میخندند.
 14ما را در میان ملّتهای دیگر انگشتنما ساختهای،
و ما وسیلٔه خندٔه �آنان گشتهایم.
 16-15پیوسته بهخاطر اهانت دشمنان
و نفرت بدخواهان خوار و شرمندهام.
 17همٔه اینها بر ما واقع شد،
ا ّما ما تو را فراموش نکردیم
و پیمانی را که با ما بستهای نشکستیم.
 18از تو دلسرد نشدیم
و از راه تو منحرف نگشتیم.
1026

مزامیر  44و45 

 19ا ّما تو ما را در بین حیوانات وحشی بدون کمک رها کردی؛
و ما را در تاریکی کامل ترک نمودی.
 20اگر ما نام تو را فراموش میکردیم،
یا دست کمک به سوی خدایان غیر دراز میکردیم،
 21البتّه تو میدانستی،
زیرا از اسرار دل مردم �آگاهی.
 22ما بهخاطر نام تو همیشه با مرگ روبهرو هستیم
و ما را مانند گوسفندانی که در انتظار کشته شدن
باشند ،به حساب می�آورند.
 23ای خداوند ،بیدار شو! چرا خوابیدهای؟
برخیز و ما را برای همیشه ترک مکن.
 24چرا خود را از ما پنهان میکنی؟
مصیبت و رنجهای ما را از یاد مبر.
 25دیگر به خاک افتاده ،شکست خوردهایم.
 26برخیز و به کمک ما بیا!
بهخاطر مح ّبت پایدار خود ما را نجات بده.

مزمور 45

سرودی از خاندان قورح

سرود عروسی شاهانه

 1با کلمات زیبایی که از فکرم تراوش میکنند،
میخواهم مانند نویسندهای با استعداد،
شعر دلنوازی در وصف پادشاه بسرایم.
 2تو زیباتر از همٔه انسانهایی،
فیض از لبان تو جاری است،
خدا برای همیشه تو را مبارک ساخته است.
 3ای پادشاه مقتدر ،شمشیر خود را به کمر ببند،
تو ُپر جلال و با شکوهی،
 4برای دفاع از حقیقت و راستی
با شکوه بر َمرکب خود سوار شو،
دست توانای تو ،تو را پیروز میگرداند.
 5تیرهای تو به قلب دشمنانت خواهد نشست،
ملّتها به پای تو خواهند افتاد.
 6سلطنتی را که خدا به تو بخشیده است،
تا به ابد پایدار خواهد بود.
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تو با عدالت بر ملّت خود حکومت میکنی.
 7راستی را دوست میداری
و از شرارت متنفری.
بنابراین خدای تو ،تو را برگزیده،
بیش از هرکس دیگر تو را شادمان ساخته است.
 8لباسهای تو همه �آمیخته به عطر است ،عطر ُمر ،عود و
دارچین،
در کاخ عاج ،نوای شیرین موسیقی تو را شادمان میسازد.
 9دختران پادشاهان ،ندیمههای دربار تو هستند،
ملکهُ ،مزیّن به طلای خالص
در سمت راست تخت تو ایستاده است.
 10ای دختر ،پند مرا بشنو و به �آن تو ّجه کن.
مردم و خانٔه پدری خود را فراموش کن.
 11پادشاه شیفتٔه زیبایی جمال توست.
او َس َرور توست ،او را تعظیم نما.
 12مردم ُصور برای تو هدیه می�آورند،
و ثروتمندان طالب رضامندی میباشند.
 13عروس پادشاه را بنگرید،
او در حجلٔه خود ،در لباس ق ّلابدوزی چه زیباست!
 14او را با لباس رنگارنگش به حضور پادشاه میبرند،
و ندیمههایش در عقب او هستند،
و �آنها نیز همچنین به حضور پادشاه حاضر میشوند.
�	15آنان با سرور و شادمانی
به کاخ پادشاه وارد میشوند.
 16ای پادشاه ،تو پسران بسیار خواهی داشت،
�آنان نیز مانند اجداد تو بر تخت پادشاهی خواهند نشست،
و تو �آنان را به حکمرانی سراسر جهان خواهی گماشت.
 17سرود من� ،آوازٔه تو را همیشه پایدار خواهد ساخت،
و تمام مردم پیوسته تو را ستایش خواهند نمود.

مزمور 46

سرودی از خاندان قورح

خدا با ماست

 1خدا پناهگاه و ق ّوت ماست،
مددکاری که هنگام سختی فوراً به فریاد ما میرسد.
1028

مزامیر  46و47 

 2بنابراین نخواهیم ترسید ،اگر چه زمین بلرزد
و کوهها به عمق اقیانوسها فرو روند،
 3یا دریاها بخروشند و کف بر�آورند
و کوهها به لرزه در�آیند.
 4نهری است که جویهای �آن شهر خدا را شادمان میسازد،
و به خانٔه مقدّس او طراوت میبخشد.
 5چون خدا در این شهر ساکن است،
پس هرگز ویران نخواهد شد ،هر بامداد به کمک �آن
خواهد �آمد.
 6ملّتها هیاهو میکنند و دولتها متزلزل میشوند،
ا ّما وقتی خدا حرف میزند ،زمین ذوب میگردد.
 7خداوند متعال با ماست،
خدای یعقوب پناه ماست.
 8بیایید عجایب خداوند را مشاهده کنید،
و كارهای عظیمی را كه در دنیا انجام داده است ،ببینید.
 9او جنگها را در سراسر جهان خاتمه میدهد.
کمانها را میشکند ،نیزهها را ُخرد میکند،
و سپرها را در �آتش میاندازد.
 10از جنگ دست بکشید و بدانید که من خدا هستم،
و در سراسر جهان
و در بین تمام مردمان متعال میباشم.
 11خداوند متعال با ماست
و خدای یعقوب پناه ماست.

مزمور 47

سرودی از خاندان قورح

خدا پادشاه تمام جهان

 1ای مردمان جهان دست زنید،
و با �آواز بلند به حضور خدا بسرایید!
 2از خداوند� ،آن قادر متعال باید ترسید
او پادشاه بزرگی است ،بر سراسر جهان پادشاهی
میکند.
 3او ما را بر اقوام جهان پیروز میگرداند؛
و ملّتها را در پیش پای ما به خاک میاندازد.
 4او این سرزمین را برای سکونت ما انتخاب کرد،
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سرزمینی که موجب افتخار فرزندان یعقوب است،
قومی که او �آنها را دوست میدارد.
 5خدا در میان هلهلٔه شادی
و با صدای شیپور
به تخت خود جلوس نمود.
 6در ستایش خدا سرود بخوانید،
برای پادشاه ما سرود نیایش بخوانید.
 7خدا پادشاه سراسر جهان است؛
با سرود او را ستایش کنید.
 8خدا بر تخت مقدّس خود نشسته
و بر مردم جهان حکمرانی میکند.
 9پادشاهان جهان با قوم خدای ابراهیم
برای پرستش او جمع میشوند،
زیرا او نیرومندتر از همٔه لشکرهای دنیا
و حاکم مطلق جهان است.

مزمور 48

سرودی از خاندان قورح

شکوه جالل شهر خدا

 1خداوند بزرگ است ،باید او را در شهر خدای ما
و بر کوه مقدّس او پرستش نمود.
 2صهیون ،کوه خدا که زیبا و بلند است،
شهر پادشاه بزرگ که شادی بخش همٔه مردم دنیاست.
 3خدا نشان داده است که
در قصرهای �آن ،در حضور او امن ّیت است.
 4پادشاهان همه متّفق شدند
تا به �آن شهر حمله کنند.
 5ا ّما وقتی �آن را دیدند ،تع ّجب کردند
و وحشتزده فرار نمودند.
 6از ترس و وحشت مانند زنی که درد زایمان داشته باشد
به خود میلرزیدند.
 7همچون كشتیهایی که دچار توفان میگردند به تلاطم
افتادند.
�	8آنچه را که دربارٔه کارهای خدا شنیده بودیم،
اکنون در شهر خدای خود ،خداوند متعال
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با چشم خود میبینیم.
خداوند �آن شهر را همیشه حفظ خواهد کرد.
 9ای خدا ،ما در معبد بزرگ تو،
به مح ّبت پایدار تو میاندیشیم.
 10تمام مردم تو را ستایش میکنند،
و �آوازٔه تو در سراسر عالم پیچیده است.
تو با عدالت داوری میکنی.
 11مردم صهیون شادمانی میکنند
و شهرهای یهودیه به وجد �آمدهاند،
زیرا تو با عدالت داوری میکنی.
 12ای قوم خدا ،به دور صهیون بگردید و ُبرجهایش را
بشمارید.
 13به دیوارهای �آن تو ّجه نمایید و سنگرهایش را تماشا کنید
تا بتوانید برای فرزندان خود �آن را بازگو کنید
 14و بگویید این خدا ،خدای ماست
و تا ابد راهنمای ماست.

مزمور 49

سرودی از خاندان قورح

ّ
توکل احمقانه بر ثروت

 1ای تمامی مردمان ،این را بشنوید!
هرکس در هرجایی که هست گوش بدهد،
 2کوچک و بزرگ،
ثروتمند و فقیر.
 3افکار من روشن و �آشکار است،
سخنان من همه از روی حکمت است.
توجه میکنم
 4به َمثَلها ّ
و هنگامیکه چنگ مینوازم معنی �آنها را بیان میکنم.
 5چرا در هنگام خطر و یا وقتیکه
دشمنان مرا محاصره کردهاند ،بترسم؟
 6اینها مردمی هستند که به ثروت خود توکّل دارند
و به دارایی خویش افتخار میکنند!
 7هیچکس نمیتواند تاوان جان خود را بدهد
و یا بهای زندگی خود را به خدا بپردازد.
 8زیرا ارزش زندگی یک انسان بسیار گرانبهاست
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و هیچ چیز در مقابل �آن کفایت نمیکند،
 9تا کسی طعم مرگ را نچشد
و تا به ابد زندگی کند.
 10همٔه ما میبینیم که حتّی اشخاص عالِم هم میمیرند،
همچنانکه احمقان و نادانان میمیرند.
همٔه �آنها ثروت خود را برای بازماندگان خود باقی
میگذارند.
 11درحالیکه �آنها نام خود را بر املاک خود میگذارند،
گورشان خانٔه ابدی �آنها میگردد
و برای همیشه در �آن ساکن میشوند.
 12جاه و مقام ما را از مرگ نجات نمیدهد ،بلکه ما نیز
خواهیم مرد
همچنانکه یک حیوان میمیرد.
 13سرنوشت اشخاصی که به خودشان توکّل دارند چنین
است،
سرنوشت �آنانی که به دارایی خود دلخوش هستند.
�	14آنها مانند گوسفندان محکوم به مرگ هستند
و چوپان ایشان مرگ است.
نیکوکاران بر �آنها پیروز میگردند
و اجساد �آنان بزودی دور از خانههایشان در دنیای
مردگان خواهد پوسید.
 15ا ّما خداوند ،جان مرا از دنیای مردگان میرهاند
و نجات میدهد.
 16وقتی کسی دولتمند میگردد و به مال و دارایی او افزوده
میگردد،
شما �آشفته نگردید،
 17او در وقت مردن،
دارایی خود را با خود به گور نخواهد برد.
 18اگرچه کسی از زندگی خود راضی باشد
و دیگران او را بهخاطر موفق ّیتش بستایند،
 19ا ّما سرانجام خواهد مرد و به اجداد خود خواهد پیوست
و دیگر روشنی را نخواهد دید.
 20جاه و مقام کسی او را از مرگ نجات نمیدهد،
بلکه او نیز خواهد مرد ،همچنانکه یک حیوان
میمیرد.
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مزمور 50
سرود آساف

قربانی واقعی

 1خداوند ،خدای قادر مطلق ،تمام مردم روی زمین را،
از شرق تا غرب ،احضار نموده سخن میگوید:
 2نور جمال او از صهیون
که جلوهگاه زیبایی است میدرخشد.
 3خدای ما می�آید ،ا ّما نه در سکوت،
بلکه با �آتش سوزنده که در پیشاپیش اوست
و توفان سهمگین که در اطراف اوست.
�	4آسمانها و زمین را به گواهی میطلبد
تا بر قوم خود داوری کند.
 5او میفرماید« :جمع شوید ای مؤمنانی
که با قربانیهای خود با من پیمان بستید».
�	6آسمانها اعلام میکنند که خدا عادل است،
و او خودش داوری میکند.
 7ای قوم م بشنوید ،من سخن میگویم؛
ای اسرائیل ،بدانید که من خدا هستم،
خدای شما که علیه شما گواهی میدهم.
 8من در مورد قربانیهای شما و قربانیهای سوختنی شما،
که پیوسته تقدیم میکنید ،شما را سرزنش نمیکنم.
 9من به گاو مزرعٔه شما
و به ُبز گلّٔه شما احتیاجی ندارم،
 10زیرا همٔه حیوانات جنگل
و تمام چارپایانی که بر هزاران کوه و ت ّپه میچرند ،از
�آن من هستند.
 11تمامی پرندگان
و تمام حیوانات صحرا از �آن من میباشند.
 12اگر گرسنه هم میبودم به شما نمیگفتم،
زیرا که من مالک تمام جهان و هرچه در �آن است
میباشم.
 13مگر من گوشت گاو میخورم
و یا خون ُبز مینوشم؟
 14بلکه شکرگزاریهای شما ،قربانیهای شما باشد
و به قولی که به قادر متعال دادهاید ،وفا کنید.
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 15در مواقع سختی و مشکلات مرا صدا کنید.
من شما را رهایی میدهم
و شما مرا ستایش خواهید کرد.
 16ا ّما خداوند به شریران میفرماید:
«شما حق ندارید که احکام مرا بیان کنید
و دربارٔه پیمان من حرف بزنید.
 17زیرا نمیخواهید که من شما را اصلاح کنم
و احکام مرا بجا نمی�آورید.
 18دوست دزدان هستید
و با زناکاران همنشین میشوید.
« 19زبان شما همیشه به فریب�آلوده است
و از دروغ گفتن شرم ندارید.
 20به برادرت تهمت میزنی
و از او بدگویی میکنی.
 21تو همٔه این کارها را انجام دادی
و من چیزی نگفتم.
تو گمان کردی که من هم مانند تو هستم.
ا ّما حالا تو را سرزنش نموده محکوم میسازم.
« 22ای کسانیکه مرا فراموش کردهاید،
به من گوش دهید،
وگرنه شما را نابود خواهم كرد و کسی نخواهد بود
که شما را رهایی دهد.
 23شکرگزاری ،قربانی شایستهای است که با �آن مرا احترام
میکنید
و من همٔه کسانی را که از من اطاعت کنند ،نجات
خواهم داد».

مزمور 51

سرود داوود ،بعد از اینکه ناتان با او در مورد گناهش با بتشبع صحبت کرد.

دعای اعتراف و طلب آمرزش

 1خدایا بهخاطر مح ّبت پایدار خود
بر من رحم کن،
و از روی کرم بیپایانت
گناهان مرا ببخش.
 2مرا از گناهانم شستوشو ده
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و از خطاهایم پاک ساز.
 3من به گناهان خود اعتراف میکنم
و خطاهایی را که کردهام در نظر دارم.
 4من علیه تو ای خداوند،
بلی تنها علیه تو گناه کردهام،
و �آنچه را که در نظر تو بد است ،انجام دادهام.
اینک تو حق داری که مرا داوری نموده ،محکوم سازی.
 5من از روزی که به دنیا �آمدم گناهکار بودم،
از همان لحظهای که نطفهام در رحم مادرم بسته شد،
به گناه �آلوده بودم.
 6تو طرفدار صداقت و راستی هستی،
پس فکر مرا از حکمت ُپر ساز.
 7گناه مرا از من دور کن تا پاک شوم.
مرا بشوی تا از برف سفیدتر گردم.
 8بگذار تا صدای خوشی و ل ّذت را بشنوم؛
با وجودی که مرا کوبیده و ُخرد کردهای،
بار دیگر شاد خواهم بود.
 9از گناهانم چشم بپوش
و خطاهایم را ببخش.
 10خدایا ،دل پاک در من بیافرین
و باطنم را با روح راستی تازه گردان.
 11مرا از حضور خود مران
و روح پاکت را از من مگیر.
 12شادی نجات را به من بازگردان
و شوق اطاعت از اوامرت را در من ایجاد نما.
�	13آنگاه احکام تو را به خطاکاران خواهم �آموخت
و �آنان به سوی تو باز خواهند گشت.
 14ای خدایی که نجاتدهندٔه من هستی ،مرا از خونریزی
دور کن،
تا زبانم بار دیگر سرود عدالت تو را بسراید.
 15خداوندا ،به من قدرت بیان عطا فرما
تا تو را ستایش کنم.
 16تو قربانی نخواستی،
وگرنه تقدیم میکردم.
قربانیهای سوختنی را نمیپسندی،
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 17خدایا ،قربانی من ،دل شکستٔه من است،
تو دل شکسته و روح توبهکار را خوار نخواهی شمرد.
 18خداوندا ،بر صهیون لطف کن
و دیوارهای اورشلیم را دوباره بنا نما.
�	19آنگاه از قربانیهای کامل و مناسب خشنود خواهی شد
و قربانیهای سوختنی
و گاوها بر قربانگاه ،قربانی خواهند شد.

مزمور 52

سرود داوود ،بعد از اینکه دوآغ اَدومی به نزد شائول رفت و گفت که داوود به خانۀ ابیملک رفته است

قضاوت و فیض خدا

 1ای مرد قدرتمند ،چرا به شرارت خود افتخار میکنی؟
و به مردم نیک �آزار میرسانی؟
 2برای نابودی دیگران نقشه میکشی
و زبانت مانند تیغ تیز
و کار تو خیانت است.
 3بدی را زیادتر از خوبی،
و دروغ را بیشتر از راستی دوست میداری.
 4ای حیلهگر ،تو دوست داری که
مردم را با سخنان خود �آزار دهی.
 5ا ّما خدا تو را از خانهات بیرون کشیده،
برای همیشه نابود خواهد کرد.
او تو را از سرزمین زندگان ریشه کن میسازد.
 6نیکوکاران این را دیده ،خواهند ترسید
و به تو خندیده ،خواهند گفت:
« 7این شخص را ببینید ،وی همان کسی است که بر خدا
توکّل نکرد،
بلکه بر ثروت فراوان خود توکّل کرد
و به شریر پناه برد».
 8ا ّما من مانند درخت زیتون در خانٔه خدا هستم.
من همیشه به رحمت پایدار او توکّل خواهم کرد.
 9خدایا ،من همیشه بهخاطر �آنچه که انجام دادهای از تو
تش ّکر میکنم
و در حضور تمام وفاداران
اعلام خواهم کرد که تو نیکو هستی.
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مزمور 53
سرود داوود

شرارت انسان

(مزمور )14

 1احمقان در دل خود میگویند:
«خدا وجود ندارد».
اینها اشخاصی فاسد هستند،
کارهای زشت میکنند.
و کار نیک از �آنها سر نمیزند.
 2خدا از �آسمان بر مردم روی زمین مینگرد
تا ببیند �آیا شخص فهمیدهای وجود دارد
که طالب خدا باشد.
 3ا ّما همه گمراه و یکسان فاسد شدهاند،
حتّی یک نفر نیکوکار هم در بین �آنها نیست.
 4خدا میپرسد�« :آیا این بدکاران شعور ندارند
که بندگان مرا مانند نان میخورند
و مرا به یاد نمی�آورند؟»
 5ا ّما �آنها به وحشت خواهند افتاد
به طوری که قبلا ً هرگز �آنطور وحشتزده نشده بودند.
خدا استخوانهای دشمنانش را پراکنده خواهد کرد.
�آنان رسوا خواهند گشت،
چون خدا �آنها را طرد نموده است.
 6ای کاش پیروزی برای بنیاسرائیل از صهیون بیاید،
وقتی خداوند قوم خود را از اسارت �آزاد کند،
یعقوب شاد خواهد شد
و بنیاسرائیل شادی خواهد كرد.

مزمور 54

سرود داوود ،بعد از آنکه مردان زیف به نزد شائول رفتند و به او
گفتند که داوود در منطقۀ آنها مخفی شده بود

دعای رهایی از شر دشمنان

 1خدایا ،با قدرت خود نجاتم بده
و با نیروی خود �آزادم کن.
 2خدایا ،دعای مرا بشنو
و به سخنان من گوش بده،
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 3زیرا اشخاص مغرور علیه من برخاستهاند
و مردمان ظالم قصد کشتن مرا دارند.
توجه ندارند.
�آنان به خدا ّ
 4ا ّما خدا مددکار من است
و خداوند حافظ جان من میباشد.
 5او دشمنانم را به سزای گناهشان میرساند.
بهخاطر وفاداری خود ،به زندگی �آنها خاتمه خواهد داد.
 6خداوندا ،با کمال خوشی به پیشگاه تو قربانی تقدیم
خواهم كرد.
تو را سپاس خواهم گفت
زیرا نیكو هستی.
 7تو مرا از تمام مشکلاتم نجات دادهای،
و من شکست دشمنانم را با چشمانم دیدهام.

مزمور 55
شکایت از دوست حیلهگر

 1خدایا به دعای من گوش بده
و وقتیکه زاری میکنم خود را از من پنهان مکن.
 2دعای مرا بشنو و مستجاب فرما.
از شدّت نگرانی ،فکرم پریشان است.
 3از تهدید دشمنان هراسانم
و ظلم مردم ظالم مرا �آشفته کرده است.
�آنها مرا عذاب میدهند
و از من نفرت دارند.
 4دلم افسرده و غمگین است.
وحشت مرگ مرا فراگرفته است.
 5ترس و وحشت مرا احاطه کرده
و از پا انداخته است.
 6میگویم« :ای کاش مانند کبوتر بال میداشتم ،پر میزدم
و به جای �آرامی میرفتم.
 7ای کاش به دوردستها پرواز میکردم،
و خانٔه خود را در بیابان میساختم،
جستم
 8پناهگاهی می ُ
و از توفان بلا در امان میماندم».
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 9خداوندا ،زبان شریران را مغشوش گردان،
زیرا �آنها شهر را به �آشوب کشیدهاند.
 10شب و روز دیوارهای شهر را دور میزنند
و جنایت و فساد می�آفرینند.
 11فساد و شرارت همهجا را فراگرفته
و خیابانهای شهر ُپر از فریب و نیرنگ است.
 12اگر دشمن به من توهین میکرد،
�آن را تح ّمل میکردم
و یا اگر رقیب من به ضد من برخاسته بود،
خود را پنهان مینمودم.
 13ا ّما این تو هستی ،شریک
و همکار و دوست نزدیک من.
 14ما با هم گفتوگوهای شیرین داشتیم
و با یکدیگر برای عبادت به معبد بزرگ میرفتیم.
 15مرگ ناگهانی نصیبشان شود،
زنده به گور شوند،
زیرا دلها و خانههای �آنان ُپر از شرارت و جنایت است.
 16ا ّما من از خداوند ،خدای خود یاری میخواهم
و او مرا رهایی خواهد داد.
 17صبح و ظهر و شب
به درگاه خدا ناله میکنم
و او دعای مرا مستجاب خواهد کرد.
 18وقتی با دشمنان بسیار
در میدان جنگ نبرد میکنم،
او مرا با پیروزی بسلامت بازمیگرداند.
 19خدا که پادشاه ازلی است ،مرا خواهد شنید
و �آنها را سرکوب خواهد كرد،
زیرا �آنها از او نمیترسند
و راه خود را تغییر نمیدهند.
 20دوست سابق من ،دست خود را علیه دوستانش بلند
کرده
و پیمان خود را شکسته است.
 21سخنان چرب و نرم میگوید ،ا ّما در باطن از من نفرت دارد.
حرفهایش در ظاهر بسیار شیرین ،ا ّما مانند شمشیر تیز
و کُشنده است.
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 22مشکلات خود را به خداوند بسپار
و او �آنها را برایت حل خواهد کرد،
او هرگز نمیگذارد که اشخاص وفادار شکست
بخورند.
 23ا ّما تو ای خدا ،این �آدمهای قاتل و حیلهگر را پیش از
وقت به گور خواهی فرستاد،
قبل از اینکه نیمی از عمرشان را سپری کنند.
ا ّما من بر تو توکّل میکنم.

مزمور 56

سرود داوود ،بعد از اینکه فلسطینیان او را در ِجت دستگیر کردند

ّ
توکل بر خدا هنگام سختی

 1خدایا بر من رحم کن،
زیرا دشمنانم به من حمله میکنند
و پیوسته مرا عذاب میدهند.
 2تمام روز به من حمله میکنند
و �آنانی که با من میجنگند ،بسیارند.
 3ای خداوند ،هنگامیکه میترسم،
به تو توکّل میکنم.
 4به خدا توکّل میکنم و نمیترسم.
او را بهخاطر �آنچه که انجام داده است شکر میکنم،
پس انسان فانی به من چه میتواند بکند؟
 5دشمنانم تمام روز به فکر �آزار من هستند
و همیشه در پی �آن هستند که راهی برای اذیّت من
پیدا کنند.
�	6آنها همه با هم در کمین هستند
و پیوسته مراقب من میباشند
تا مرا به قتل برسانند.
 7پس ای خدا� ،آنها را بهخاطر شرارتشان مجازات کن
و به غضب خود گرفتار فرما.
 8تو از پریشانی من �آگاهی،
حساب اشکهایم را داری
�آیا �آنها در دفتر تو نوشته نشدهاند؟
�	9آن روزی که تو را صدا میکنم
دشمنانم برمیگردند و میگریزند.
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یقین دارم که خداوند پشتیبان من است.
 10وعدههای خدا را ستایش میکنم و او را شکر میکنم.
 11بر او توکّل میکنم و نخواهم ترسید.
پس انسان فانی به من چه میتواند بکند؟
 12خدایا ،نذرهای خود را به تو ادا خواهم کرد
و از تو سپاسگزار هستم.
 13زیرا تو مرا از مرگ نجات دادی،
و از نابودی رهانیدی
تا در پرتو نور حیات که از جانب تو میتابد
به حضور تو راه یابم.

مزمور 57

سرود داوود ،وقتی از دست شائول از غار گریخت

دعا برای کمک

 1خدایا بر من رحم کن،
بر من رحم کن زیرا به تو پناه می�آورم.
زیر سایٔه بالهای تو پناه میبرم
تا توفان بلا بگذرد.
 2من به درگاه خدای متعال،
خدایی که همٔه احتیاجات مرا بر�آورده میسازد ،دعا میکنم.
 3او از �آسمان دعای مرا میشنود و مرا نجات میدهد.
او دشمن مرا شکست میدهد
و مرا از مح ّبت و رحمت پایدار خود برخوردار میسازد.
 4دشمنانم مرا محاصره کردهاند،
�آنهایی که مانند شیرهای د ّرنده هستند.
دندانهایشان مانند نیزه ،تیز
و زبانشان مانند شمشیر ،ب ّران است.
 5خدایا ،عظمت و شکوه تو بالاتر از �آسمانها
و جلال تو بر سراسر روی زمین �آشکار گردد.
 6دشمنانم برای من دام گستردهاند تا مرا گرفتار سازند.
در زیر بار غم خم گشتهام.
�آنها چاهی سر راه من کندند،
ا ّما خودشان در �آن افتادند.
 7خدایا ،دل من استوار و محکم است
و برای تو سرود شکرگزاری خواهم سرایید.
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 8ای جان من بیدار شو.
ای عود من و ای بربط من ،بیدار شوید،
من خورشید را بیدار خواهم کرد.
 9خدایا ،در بین اقوام جهان تو را سپاس خواهم گفت
و در میان مردم تو را ستایش خواهم كرد.
 10زیرا مح ّبت پایدار و وفاداری تو
بالاتر از �آسمانهاست.
 11خدایا ،عظمت و شکوهت را در �آسمان
و جلالت را بر روی زمین �آشکار فرما.

مزمور 58
سرود داوود

دعا برای انتقام

 1ای فرمانروایان� ،آیا به راستی حکم میکنید؟
و ای داوران �آیا به انصاف داوری مینمایید؟
 2خیر! شما از روی شرارت فکر میکنید
و دستهای شما ُپر از ظلم است!
 3شریران از ابتدا منحرف
و از روز تولّد دروغگو بودهاند.
�	4آنها مانند مار زهر�آگین هستند
و مانند مار کبرای کر ،که گوش خود را میبندند،
 5تا صدای افسونگران را نشوند،
هرچند �آنها با مهارت افسون کنند.
 6خدایا ،دندانهای این شیرهای د ّرنده را در دهانشان بشکن.
 7مانند �آبی که در یک زمین خشک ناپدید میشود،
�آنها را محو کن و مانند علف بیابان پایمال و پژمرده
گردان.
 8بگذار مانند حلزونی که به تدریج در لجن فرو میرود
و مانند کودکی که مرده به دنیا می�آید ،روی روشنی
را نبینند.
 9خداوند زودتر از �آن که دیگ ،گرمای �آتش را احساس کند،
پیر و جوان �آنها را هرچه زودتر
مانند خار و خاشاک از بین خواهد برد.
 10نیکوکاران وقتی ببینند که شریران به کیفر گناه خود
رسیدهاند ،خوشحال خواهند شد
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و پاهای خود را در خون �آنان خواهند شست.
 11سرانجام همه خواهند گفت« :به راستی که نیکوکاران
پاداش میگیرند،
و خدایی هست که داور جهان است».

مزمور 59

سرود داوود ،بعد از اینکه شائول مردانی را فرستاد تا خانۀ او را جهت کشتنش زیر نظر داشته باشند

امنیت و رهایی
دعا برای ّ

 1خدای من ،مرا از دشمنانم برهان
و از �آنانی که به من حمله میکنند ،محافظت فرما.
 2مرا از دست شریران رهایی ده
و از چنگال مردمان خونریز برهان.
 3ببین چگونه برای کشتن من کمین کردهاند
و بدون اینکه گناهی از من سر زده باشد
علیه من همدست شدهاند.
 4خداوندا ،درحالیکه من هیچ ضرری به �آنها نرساندهام
و گناهی ندارم ،برای قتل من نقشه کشیدهاند .پس
حال مرا ببین و به کمکم بشتاب.
 5ای خداوند متعال و ای خدای اسرائیل،
ای خدای اسرائیل بیا و خودت ببین،
بیا و این کافران را به سزای كارهایشان برسان
و به هیچیک از �آنان رحم نکن.
�	6آنها هر شب برمیگردند
و مانند سگ زوزه میکشند و در شهر میگردند.
 7فریاد میزنند و تهدید و توهین میکنند.
زبانشان مانند شمشیر ُبرنده است
و فکر میکنند کسی صدای �آنها را نمیشنود.
 8ا ّما تو ای خداوند ،به �آنها میخندی
و همٔه کافران را مسخره میکنی.
 9ای خدا ،من به قدرت تو اطمینان دارم،
زیرا تو پناهگاه من هستی.
 10خدای من با مح ّبت پایدار خود پیشاپیش من خواهد رفت
و مرا شاهد بر شکست دشمنانم خواهد گردانید.
 11ای خداوند که سپر ما هستی� ،آنها را یکباره از بین نبر،
مبادا قوم من این درس عبرت را بزودی فراموش کنند،
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بلکه با قدرت خویش �آنها را پراکنده و پریشان ساز.
 12کلمات �آنها ُپر از شرارت است و گناه از لبهای �آنها
جاری است.
�آنها را در غرور خودشان گرفتار کن،
چون هرچه میگویند دروغ و دشنام است.
�	13آنها را در خشم خود
کاملا ً نابود کن،
تا همه بدانند که خدای بنیاسرائیل
فرمانروای سراسر جهان است.
�	14آنها هر شب برمیگردند
و مانند سگ زوزه میکشند و در شهر میگردند.
 15برای سیر کردن شکم خود در هر جا پرسه میزنند
و اگر چیزی به دست نیاورندُ ،خرناس میکشند.
 16ا ّما من قدرت تو را خواهم سرایید،
و بامدادان با صدای بلند ،مح ّبت پایدار تو را خواهم سرایید.
زیرا سرپناه من هستی
و در هنگام سختیها ،پناهگاه من بودهای.
 17ای قدرت من ،من برای تو سرود شکرگزاری خواهم خواند.
زیرا تو ای خدا ،سنگر من هستی
و خدایی که مح ّبت پایدارت را به من نشان دادهای.

مزمور 60

سرود داوود برای تعلیم
وقتیکه او علیه ارمنهرین و ارمصوبه جنگید و یوآب دوازده هزار نفر از اَدومیان را کشت

دعا برای رهایی

 1خدایا ،تو ما را ترک کرده و پراکنده ساختهای؛
از ما خشمگین هستی؛ ا ّما اینک به سوی ما بازگرد.
 2زمین را لرزانده و از هم شکافتهای،
پس چارهای کن ،زیرا از هم پاشیده میشود.
 3تو قوم خود را گرفتار مشکلات سخت کردی
و شراب سرگردانی به ما نوشاندی.
 4به �آنهایی که از تو میترسند
خبر دادی تا از خطر بگریزند.
 5با قدرت خود ما را نجات ده و دعای من را اجابت فرما
تا �آنهایی که محبوب تو هستند ،رهایی یابند.
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 6خداوند از جایگاه مقدّس خود به ما وعده داد و فرمود:
«با سرافرازی ،شهر شکیم
و دشت ُسك ّوت را بین قوم تقسیم خواهم نمود.
ِ 7جلعاد از �آن من است و منسی نیز از �آن من.
افرایم کلاهخود من است
و یهودا عصای سلطنت من،
 8مو�آب لگن شستوشوی من خواهد بود
و به نشانٔه مالک ّیتم کفش خود را بر اَدوم پرت خواهم کرد.
و بر فراز فلسطین بانگ پیروزی بر خواهم �آورد».
 9چه کسی مرا به شهر مستحکم میبرد؟
چه کسی مرا به اَدوم راهنمایی میکند؟
 10خدایا� ،آیا حقیقتاً ما را ترک کردهای؟
و پیشاپیش لشکر ما نخواهی رفت؟
 11خدایا ،در مقابله با دشمنان به ما کمک کن،
زیرا کمک انسان بیفایده است.
 12با کمک خدا پیروزی از �آن ما خواهد بود،
او دشمنان ما را سرکوب خواهد کرد.

مزمور 61
سرود داوود

دعای برای محافظت

 1خدایا ،نالٔه مرا بشنو
و به دعای من گوش بده.
 2در پریشانی و از این دیار غریب
رو به سوی تو می�آورم،
تو مرا به مکانی مطمئن رهبری فرما.
 3زیرا در برابر دشمنانم تو نگهبان
و ُبرج محکم من هستی.
 4عطا فرما که تمام دوران عمرم در خانٔه تو ساکن شوم
و زیر سایٔه بالهای تو در امان باشم.
 5ای خدا ،قولی را که به تو دادهام ،شنیدهای
و برکاتی را نصیب من کردهای که به ترسندگان خود
میدهی.
 6به پادشاه عمر طولانی عطا فرما
و به سالهای عمر وی بیافزا.
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 7خدایا ،تاج و تخت او را برای ابد در حضور خود برقرار ساز
و با مح ّبت و وفاداری پایدار از او نگهداری کن.
 8من همیشه تو را ستایش میکنم
و هر روز نذری را که کردهام ،ادا میکنم.

مزمور 62
سرود داوود

سرود اعتماد به محافظت خدا

 1جان من فقط در حضور خدا �آرام میشود،
زیرا نجات من از جانب اوست.
 2او یگانه پشتیبان و نجاتدهندٔه من است،
او نگهدار من است
پس هرگز شکست نخواهم خورد.
 3تا به کی همگی شما بر مردی هجوم می�آورید
که مانند دیوار شکسته است؟
 4فکر شما فقط این است که او را از مقامش پایین بیاورید.
شما دروغ را دوست میدارید،
با زبان خود او را برکت میدهید،
ا ّما در دلتان او را نفرین میکنید.
 5من فقط به خدا اعتماد دارم
و امیدم به اوست.
 6او یگانه پشتیبان و نجاتدهندٔه من است،
او نگهدار من است،
پس هرگز شکست نخواهم خورد.
 7نجات و ع ّزت من از خداست.
او نگهبان توانا
و پناهگاه من است.
 8ای مردم در همٔه اوقات به خدا توکّل کنید.
همٔه مشکلات خود را به او بگویید،
زیرا او پناهگاه ماست.
 9تمام مردم چه کوچک و چه بزرگ ،ناچیزند
و بیش از یک نفس نیستند.
اگر در ترازو وزن شوند،
از باد هم سبکترند.
 10بر ظلم توکّل نكنید
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و بر �آنچه که از راه دزدی به دست �آوردهاید ،امید
نداشته باشید؛
و هرچند دارایی شما زیاد شود
بر �آن دل نبندید.
 11خداوند بارها فرموده است
که قدرت در دست اوست.
 12ای خداوند ،مح ّبت پایدار نیز از �آن توست
و تو هرکس را مطابق کارهایش پاداش خواهی داد.

مزمور 63

سرود داوود هنگامیکه در بیابانهای یهودیه بود

اشتیاق برای خداوند

 1خدایا تو خدای من هستی.
من مشتاق تو هستم.
مانند یک زمین خشک
و سوزان و بی�آب،
با تمام وجود خود تشنٔه توام.
 2عطا فرما که به جایگاه مقدّس تو داخل شوم
و قدرت و جلال تو را ببینم.
 3مح ّبت پایدار تو برای من شیرینتر از زندگی است،
بنابراین تو را ستایش میکنم.
 4تا زندهام از تو سپاسگزارم
و ِ
دست دعا به درگاهت بلند میکنم.
 5جان من سیر خواهد گردید
و زبانم سرودهای شاد برای تو خواهد سرود.
 6شبها وقتیکه به بستر خود میروم تو را به یاد می�آورم
و تمام شب دربارٔه تو تف ّکر میکنم،
 7زیرا تو مددکار من بودهای
و در سایٔه بالهای تو سرود شادی میسرایم.
 8من به تو متّكی هستم
و دست تو مرا محافظت خواهد کرد.
 9ا ّما کسانیکه قصد کشتن مرا دارند
به دنیای مردگان خواهند رفت،
 10با شمشیر کشته خواهند شد
و جسد �آنان طعمٔه شغالان خواهد گردید.
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 11ا ّما پادشاه بهخاطر پیروزی که خدا به او عطا کرده است،
شادی خواهد کرد.
و همٔه کسانیکه به نام خدا وعده میدهند ،او را سپاس
خواهند گفت.
ا ّما دهان دروغگویان بسته خواهد شد.

مزمور 64
سرود داوود

دعای برای محافظت

 1خدایا ،به ناله و زاری من گوش فرا ده.
از دشمنان خود میترسم ،مرا از دست �آنان نجات ده.
 2مرا از توطئٔه مردم شریر
و فتنهانگیز رهایی ده.
�	3آنها زبان خود را مانند شمشیر تیز کرده،
و مرا هدف سخنان زهر�آلود خود قرار دادهاند.
 4از کمینگاه خود ،بیگناهان را نشانه میگیرند
و ناگهان و بدون ترس بر ایشان حمله میکنند.
�	5آنها یکدیگر را در انجام نقشههای شرورانٔه خود تشویق
میکنند،
و دربارٔه محل دامهای خود با هم مشورت میکنند.
میگویند« :چه کسی میتواند ما را ببیند؟»
�	6آنها نقشههای شریرانه میکشند و میگویند:
«بسیار عالی است».
فکر و دل انسان چقدر مرموز است!
 7ا ّما خدا �آنها را با تیر خود خواهد زد
و زخمهای ناگهانی بر بدنشان وارد خواهد كرد.
�	8آنها را بهخاطر زبانشان نابود خواهد ساخت
و هرکسی ببیند� ،آنها را مسخره خواهد كرد.
�	9آنگاه همه خواهند ترسید
و �آنچه را که خدا انجام داده است درک خواهند کرد
و �آن را بیان خواهند نمود.
 10مردم نیک بهخاطر �آنچه که خداوند انجام داده است
شادی خواهند کرد
و به او پناه خواهند برد.
دل تمام مردم نیک شادمان باد.
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مزمور 65
سرود داوود

شکر نعمت

 1خدایا ،تو در صهیون شایستٔه ستایش هستی
و ما �آنچه را که نذر کردهایم ادا خواهیم كرد.
 3-2چون تو دعاها را مستجاب میفرمایی،
همٔه مردم بهخاطر گناهانشان
نزد تو خواهند �آمد.
گناهان ما بر ما چیره گشته است،
ا ّما تو ما را میبخشی.
 4خوشا به حال کسانیکه تو �آنان را برگزیدهای
تا به پیشگاه تو بیایند و در جایگاه مقدّس تو ساکن شوند.
ما از تمام چیزهای نیکوی خانٔه تو
و برکات معبد تو بهرهمند خواهیم شد.
 5ای خدایی که نجاتدهندٔه ما هستی،
تو با کارهای عادلانه و عجیب ما را نجات میدهی.
تو امید مردم سراسر جهان هستی.
 6تو با قدرت خود کوهها را بنا نمودی
و نیروی عظیم خود را نشان دادی.
 7تو تلاطم دریاها
و خروش امواج
و شورش �آدمیان را �آرام میسازی.
 8ساکنان سراسر زمین
از کارهای عجیب تو حیرانند
و کارهای تو از یک سوی زمین
تا �آن سوی دیگر �آن شادمانی می�آفریند.
 9باران را بر زمین میفرستی و از �آن مراقبت میکنی
تا �آن را سیراب و حاصلخیز کند.
رودخانهها را ُپر �آب میسازی
و زمین را با غلا ّت بارور میگردانی.
 10باران فراوان بر زمین میفرستی
و با بارانهای سیل�آسا
زمین را نرم و هموار میکنی
تا نباتات از زمین برویند.
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 11لطف تو ،حاصل فراوان به بار �آورده
و سراسر زمین از نعمات تو لبریز است.
 12چمنزارها ُپر از گلّه
و دامنٔه کوهها ،سرشار از شادی است.
 13مزارع پوشیده از گوسفندان است
و دشتها از غلّه لبریز هستند.
همه از خوشی فریاد میزنند و با هم سرود میخوانند.

مزمور 66

سرود سپاس و ّ
تشکر

 1ای مردم روی زمین برای خدا با شادی بسرایید.
 2نام ُپر جلال او را ستایش کنید
و عظمت او را بستایید.
 3به خدا بگویید« :کارهای تو چقدر حیرتانگیز است
و قدرت تو چقدر عظیم است
که دشمنان از ترس در برابر تو تسلیم میشوند.
 4تمام مردم روی زمین ،تو را میپرستند،
تو را ستایش میکنند
و نام تو را میستایند».
 5بیایید و کارهای شگفتانگیزی را
که خدا در میان مردم انجام داده است ببینید.
 6او دریا را به زمین خشک تبدیل نمود،
اجداد ما با پا از �آن عبور کردند.
�آنها در �آن روز برای کاری که خدا کرد ،شادی کردند.
 7او با قدرت خود ،برای همیشه فرمانروایی میکند
و همٔه اقوام را زیر نظر دارد .ای مردم سرکش،
علیه او طغیان نکنید.
 8ای مردم جهان ،با �آواز بلند خدای ما را ستایش کنید
تا همه صدای شما را بشنوند.
 9او ما را زنده نگاه داشت
و نگذاشت که پای ما بلغزد.
 10ای خدا ،چنانکه نقره را در کوره میگذارند
تا پاک شود،
تو ما را در کوره �آزمایش گذاشتی تا پاک شویم.
 11تو ما را در دام گرفتار کردی
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و بارهای سنگینی را بر دوش ما نهادی.
 12دشمنان ما را بر ما مسلّط ساختی
و ما از میان �آب و �آتش عبور نمودیم.
ا ّما سرانجام ما را به جای سبز و خ ّرم �آوردی.
 13قربانیهای سوختنی به خانٔه تو �آوردهام
و نذرهای خود را ادا میکنم.
 14نذرهایی را که در زمان سختی کرده بودم
ادا خواهم كرد.
 15من گوسالهها و ُبزها را برای تو قربانی خواهم كرد
و گوسفند را برای قربانی سوختنی تقدیم خواهم كرد
تا دود �آن به �آسمان برسد.
 16ای کسانیکه به خدا احترام میگذارید ،بیایید و بشنوید
تا شما را از کارهایی که خداوند برای من انجام داده
است �آگاه سازم.
 17برای کمک به درگاه او فریاد نمودم
و با سرودها او را ستایش کردم.
 18اگر به گناهان خود اقرار نمیکردم،
خداوند دعای مرا نمیشنید.
 19ا ّما خدا دعای مرا شنید
و �آن را مستجاب فرمود.
 20خدا را سپاس میگویم،
چون او دعای مرا رد نکرد!
و مح ّبت پایدار خود را از من دریغ نفرمود.

مزمور 67

سرود شکرگزاری

 1خدایا بر ما رحم کن و ما را برکت بده
و نور روی خود را بر ما بتابان.
 2تا همٔه مردم راه تو را بشناسند
و قدرت نجاتبخش تو ،بر همٔه ملّتها �آشکار گردد.
 3تا ای خدا ،تمام مردم تو را بپرستند
و ستایش کنند.
 4تا تمام ملّتها شادمان باشند و از خوشی بسرایند،
زیرا که تو مردم را با عدالت داوری میکنی
و �آنها را هدایت مینمایی.
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 5تا ای خدا ،تمام مردم تو را بپرستند
و ستایش کنند.
 6زمین محصول خود را به بار �آورده است
و خدا ،خدای ما ،ما را برکت داده است.
 7خدا ما را برکت داده است،
که همٔه مردم ،در همهجا او را احترام نمایند.

مزمور 68
سرود داوود

سرود م ّلی برای پیروزی

 1خدایا ،برخیز و دشمنانت را پراکنده ساز.
�آنانی که از تو نفرت دارند از درگاه تو بگریزند.
 2مانند دودی که در برابر باد محو میشود� ،آنان را پراکنده ساز،
همچنانکه موم در برابر �آتش� ،آب میشود،
گناهکاران در پیشگاه خدا هلاک میشوند.
 3ا ّما نیکوکاران خوشحال میشوند
و در حضور خدا سرافراز میگردند و فریاد شادی
برمی�آورند.
 4برای خدا سرود بخوانید و نام او را بستایید.
برای او که بر ابرها سوار است ،با �آواز بلند بسرایید.
نام او خداوند است ،در پیشگاه وی شادی کنید.
 5خدا که در بارگاه مقدّس خود میباشد،
پدر یتیمان و دادرس بیوه زنان است.
�	6آوارگان را سر و سامان میدهد
و اسیران را با شادمانی �آزاد میکند.
ا ّما گردنکشان را �آوارٔه بیابان میسازد.
 7ای خدا ،هنگامیکه قوم خود را
در بیابان هدایت میکردی،
 8زمین لرزید ،از �آسمان باران بارید
و کوه سینا از هیبت حضور تو ای خدای اسرائیل،
به لرزه در�آمد.
 9ای خدا ،تو باران فراوان بر زمین فرستادی
تا �آن را شاداب و سرسبز گرداند،
 10قوم تو در �آن ساکن گردید و ای خدا،
تو از رحمت خود ،حاجات نیازمندان را بر�آوردی.
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 11خداوند فرمان داد
و زنان این مژده را به مردم رساندند:
« 12پادشاهان و سپاهیان �آنها میگریزند!»
زنان در خانههای خود غنایمی را که به دست
�آوردهاند ،تقسیم میکنند.
�	13آنانی که در �آغل گوسفندان میخوابیدند ،اکنون مانند
کبوتری که بالهایش نقرهای
و پرهایش طلایی است� ،آراسته شدهاند.
 14خداوند متعال پادشاهان را مانند دانههای برف
بر کوه صلمون پراکنده ساخت.
 15ای کوه با عظمت باشان
و ای قلّههای بلند!
 16ای قلّههای بلند باشان،
چرا با حسرت به کوهی که خدا �آن را برای سکونت
خود اختیار کرد،
و مسکن ابدی او شد ،مینگرید؟
 17خداوند با هزاران هزار ا ّرابه
از کوه سینا به جایگاه مقدّس خود �آمد.
 18بعد به عالم بالا صعود فرمود و ع ّدهای را با خود به
اسارت برد.
از �آدمیان ،حتّی از یاغیان و سرکشان هدایایی دریافت
نموده است.
خداوند ،خدا در �آنجا سکونت خواهد کرد.
 19سپاس بر خداوند
که هر روز بارهای ما را متح ّمل میشود.
او خدای نجاتدهندٔه ماست.
 20خدای ما ،خدای نجاتدهنده است.
خداوند خدای ما،
ما را از مرگ میرهاند.
 21خداوند سر دشمنانش را که در گناه به سر میبرند،
خواهد شکست.
 22خداوند فرمود« :من دشمنانتان را از باشان
و اعماق اقیانوسها برمیگردانم،
 23تا شما در خون �آنها راه بروید
و سگهای شما خون �آنان را بخورند».
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 24خدایا ،ای خدای من و ای پادشاه من،
حرکت پیروزمندانٔه تو را که به خانٔه مقدّس خود وارد
میشوی ،همه دیدند.
 25سرایندگان در پیش ،نوازندگان در پس
و دوشیزگان در وسط دف زنان حرکت میکنند.
 26خدا را در حضور جماعت او ستایش کنید.
ای فرزندان یعقوب خدا را ستایش کنید.
 27اول طایفٔه بنیامین که کوچکترین طایفههاست
سپس رهبران طایفٔه یهودا با گروه خود
و بعد رهبران طایفٔه زبولون و نفتالی حرکت میکنند.
 28خدایا ،قدرتت را �آشکار کن،
قدرتی را که به جای ما به کار بردهای.
 29بهخاطر خانٔه تو که در اورشلیم است،
پادشاهان جهان هدایا برای تو خواهند �آورد.
 30مصر� ،آن حیوان وحشی نیزار
و اقوام دیگر را که مانند گلّههای گاو و گوساله هستند
توبیخ نما؛
تا �آن که به فرمان تو تسلیم شوند و نقرههای خود را به
تو تقدیم نمایند
و �آنانی را که طالب جنگ میباشند ،پراکنده گردان.
 31مصر سفیران خود را خواهد فرستاد؛
و حبش���ه دس���ت دعا به س���وی خدا خواهد
برافراش���ت.
 32ای کشورهای جهان ،برای خدا سرود شکرگزاری
بخوانید
و برای خداوند بسرایید.
 33برای او که بر �آسمانهای قدیم نشسته است
و از �آنجا صدای با هیبت او به گوش میرسد.
 34قدرت خدا را اعلام کنید.
قوم اسرائیل از شکوه و جلال او برخوردار است
و عظمت او در �آسمانها دیده میشود.
 35مهیب است خدا ،خدای اسرائیل در جایگاه مقدّس
خود؛
او به قوم خود قدرت و نیرو میبخشد.
متبارک باد خدا!
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مزمور 69
سرود داوود

طلب کمک از خدا

 1خدایا ،جانم به لبم رسیده است،
مرا نجات ده.
 2در گرداب مشکلات فرو رفتهام
و نزدیک است که از پای در�آیم،
در �آبهای عمیق غرق میشوم
و سیلاب به بالای سرم رسیده است.
 3از ناله خسته شده
و گلویم خشک شده است.
در انتظار کمک تو
چشمانم تار گردیدهاند.
 4تعداد �آنانی که بیجهت از من نفرت دارند
از موی سرم زیادتر است.
دشمنانم دربارٔه من دروغ میگویند.
�آنانی که قصد جان مرا دارند ،قوی هستند.
مرا مجبور کردند �آنچه را که ندزدیده بودم ،پس بدهم.
 5خدایا ،گناهان من از تو پنهان نیستند
و تو از حماقت من �آگاهی.
 6ای خداوند ،خدای متعال مگذار
بهخاطر من �آنانی که بر تو توکّل نمودهاند ،شرمنده
شوند.
ای خدای اسرائیل� ،آنانی را که به تو امید دارند
بهخاطر من خجل مساز.
 7من بهخاطر تو رسوا
و شرمنده شدهام.
 8نزد فامیلم مانند یک غریبه
و نزد خانوادهام مانند بیگانهها شدهام.
 9غیرتی که برای خانٔه تو دارم� ،آتشی در وجودم
برافروخته.
دشمنان همچنانکه به تو اهانت نمودند ،به من نیز
توهین کردند.
 10هنگامیکه با روزه گرفتن ،خود را فروتن نمودم،
مردم به من توهین کردند.
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 11وقتی پلاس پوشیدم،
به من خندیدند.
 12زبانزد مردم کوچه و بازار و شرابخواران گردیدهام
و برایم سرود میخوانند.
 13ا ّما من ،ای خداوند ،به درگاه تو دعا میکنم.
ای خدا ،در وقت مناسب به من جواب بده،
بهخاطر مح ّبت پایدار خود دعایم را مستجاب فرما
و به سبب وعدٔه خود مرا نجات بده.
 14مرا از این ِگرداب مشکلات نجات بده
و از شر دشمنان ،در پناه خود حفظ فرما.
 15مگذار در مشکلات غرق شوم
و در این گرفتاریها نابود گردم
و سرانجام راهی گور شوم.
 16خداوندا ،مح ّبت پایدار تو چه نیکوست،
پس بهخاطر رحمت عظیمت به من تو ّجه نما.
 17روی خود را از بندٔه خود مپوشان،
اکنون که در سختی هستم مرا مستجاب نما.
 18بیا و تاوان �آزادی مرا بپرداز
و مرا از دست دشمنانم نجات بده.
 19تو میدانی که چگونه رسوا شدهام
و مورد سرزنش و توهین قرار گرفتهام.
تو همٔه دشمنانم را میشناسی.
 20سرزنشهای مردم ،دلم را شکسته
و م�أیوس شدهام.
به هر سو روی �آوردم ،دلسوزی نیافتم
و از کسی تسلّی نیافتم.
 21هنگامیکه گرسنه بودم زهر به من تعارف کردند؛
و وقتی تشنه بودم ،سرکه به من دادند.
 22بگذار جشن �آنها به ماتم
و امن ّیت �آنان به تشویش مبدّل گردد.
 23چشمانشان را کور
و کمرشان را سست گردان.
 24خشم خود را بر سر �آنان بریز
و ایشان را با �آتش غضبت بسوزان.
 25خانههای ایشان ویران شود
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و کسی در چادرهای �آنان ساکن نگردد.
 26زیرا �آنها به کسانی �آزار میرسانند که تو تنبیه نمودهای
و دربارٔه �آنهایی گفتوگو میکنند که تو مجازات نمودهای.
 27گناهانشان را در نظر بگیر
و راه نجات را بر �آنان ببند.
 28نامشان را از دفتر زندگی محو کن
و �آنان را جزء قوم خود مشمار.
 29ا ّما من در رنج و عذابم،
ای خدا مرا نجات بده و سربلند گردان.
 30من با سرود ،خدا را ستایش خواهم كرد؛
و با شکرگزاری عظمت او را بیان خواهم کرد.
 31خداوند این را بیشتر از
قربانی گاو و گوساله میپسندد.
 32وقتی مظلومان این را ببینند ،خوشحال خواهند شد
و �آنانی که خدا را پرستش میکنند ،تشویق خواهند شد.
 33زیرا خداوند دعای نیازمندان را میشنود
و یاران اسیر خود را از یاد نمیبرد.
 34ای �آسمان و زمین ،خدا را ستایش کنید.
دریاها و همٔه موجودات �آن ،او را ستایش كنید.
 35خدا اورشلیم را نجات خواهد داد
و شهرهای یهودا را دوباره �آباد خواهد کرد.
قوم او �آنها را تص ّرف نموده در �آنها سکونت خواهد کرد.
 36نسل بندگان او وارث �آن خواهند شد
و کسانیکه او را دوست میدارند ،در �آن سکونت
خواهند نمود.

مزمور 70

سرود داوود ،یک سوگواری

درخواست کمک

 1خدایا مرا نجات بده،
خداوندا ،اکنون به فریادم برس.
�	2آنانی که قصد جان مرا دارند
شرمنده و رسوا شوند
و بدخواهان من �آشفته
و پریشان گردند.
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 3کسانیكه مرا مسخره میکنند،
هراسان شوند.
 4کسانیکه به تو روی می�آورند شاد و مسرور گردند.
�آنانی که بهخاطر نجات خود از تو سپاسگزارند،
همیشه بگویند« :خدا چقدر بزرگ است!»
 5خدایا ،من فقیر و نیازمندم،
برای کمک به من شتاب کن،
تو خداوند و نجاتدهندٔه من هستی.
پس ای خداوند ،ت�أخیر مکن.

مزمور 71
دعای مردِ پیر

 1خداوندا ،به تو پناه �آوردهام،
شرمسارم مکن!
 2تو عادل هستی ،کمک کن و مرا رهایی ده.
دعایم را بشنو و مرا نجات ده.
 3پناهگاه امن من باش
و سنگری محکم برای محافظتم،
تو قلعه و پناهگاه من هستی.
 4خدایا ،مرا از دست مردم شریر رهایی ده
و از شر اشخاص بدکار و ظالم برهان.
 5چون تو ای خداوند ،امید من هستی،
از جوانی به تو توکّل نمودهام.
 6در تمام دوران عمرم به تو تکیه کردهام
و از روز تولّدم ،تو پشتیبان من بودهای.
من همیشه تو را ستایش میکنم.
 7زندگی من سرمشق عدّٔه زیادی گردیده است،
چون تو پشتیبان نیرومند من بودهای.
 8تمام روز تو را ستایش میکنم.
و جلال تو را اعلام مینمایم.
 9اکنون که پیر و ناتوانم،
مرا از درگاه خود َمران و فراموشم مکن.
 10زیرا دشمنانم برای کشتن
من با هم توطئه میکنند.
 11و میگویند« :خدا او را ترک کرده،
1058

مزمور 71

پس برویم و او را دستگیر کنیم،
زیرا کسی نیست که او را از دست ما رهایی بدهد».
 12خدایا ،از من دور مباش.
ای خدای من ،بشتاب و مرا کمک کن!
 13دشمنان جانم،
شرمنده و نابود گردند
و �آنانی که در پی �آزار من هستند،
سرافکنده و پریشان گردند.
 14امید من همیشه به تو میباشد؛
و بیشتر و بیشتر تو را ستایش میکنم!
 15تمام روز دربارٔه نجات خود
و کارهای نیک تو که تعداد �آن از فهم من خارج است،
گفتوگو خواهم کرد.
 16با قدرت خداوند ،خدای متعال خواهم �آمد
و برای همه اعلام خواهم کرد که تو یگانه خدای
عادل هستی.
 17از دوران کودکی ،تو مرا تعلیم دادهای
و من هنوز هم کارهای عجیب تو را اعلام میکنم.
 18پس ای خدا ،اکنون که پیر شده
و موهایم سفید گردیده است،
مرا ترک منما،
تا قدرت و عجایب تو را برای نسلهای �آینده بیان کنم.
 19خدایا ،عدالت تو تا به �آسمانها رسیده است.
تو کارهای عجیب انجام دادهای،
کسی مانند تو وجود ندارد.
 20تو انواع سختیها و مشکلات بسیار بر سر من �آوردی،
ا ّما دوباره قدرت مرا به من بازمیگردانی
و مرا از چنگال مرگ نجات خواهی داد.
 21مرا بیشتر از گذشته سربلند خواهی کرد؛
و از من دلجویی خواهی نمود.
 22ای خدای من ،با نوای چنگ تو را ستایش خواهم کرد
و صداقت تو را خواهم ستود.
ای خدای مقدّس اسرائیل،
با نوای چنگ خود برای تو سرود خواهم سرایید.
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 23با شادی سرود برای تو خواهم سرایید و خواهم خواند.
با تمام وجود خود خواهم خواند،
زیرا که تو مرا رهایی دادهای.
 24تمام روز دربارٔه عدالت تو گفتوگو خواهم کرد،
زیرا همٔه کسانیکه میخواستند مرا اذیّت و �آزار کنند،
شرمنده و رسوا شدند.

مزمور 72
سرودی از سلیمان

دعا برای پادشاه

 1خدایا ،به پادشاه بیاموز که با انصاف تو داوری نماید
و انصاف خود را به او عطا فرما،
 2تا بر قوم تو با عدالت و انصاف حکومت کند
و مظلومان را با انصاف دادرسی نماید.
�	3آنگاه در سراسر مملکت،
کامیابی و عدالت به بار خواهد �آمد.
 4تا فقیران با انصاف داوری شوند
و حاجت نیازمندان بر�آورده گردد
و ظالمان نابود گردند.
 5باشد که قوم تو تا زمانی که �آفتاب میدرخشد
و ماه در �آسمان است پیوسته تو را پرستش نمایند.
 6پادشاه مانند بارانی باشد که بر مزارع میبارد
و همچون رگباری که زمین را سیراب میکند.
 7در دوران او عدالت و راستی رشد و نمو کند
و صلح و کامیابی تا ماه در �آسمان باقی است ،برقرار باشد.
 8دامنٔه فرمانروایی او از دریا تا دریا
و از رود فرات تا دورترین نقطٔه جهان باشد.
 9دشمنانش در برابر او زانو زنند
و در مقابل او به خاک بیفتند.
 10پادشاهان اسپانیا و جزایر
و همٔه سلاطین شبا و سبا برای او هدایا بیاورند.
 11تمام پادشاهان در حضور او تعظیم نمایند
و همٔه ملّتها او را خدمت کنند.
 12وقتی نیازمندان تقاضا کنند� ،آنها را کمک میکند
و مسکینانی را که بیکساند ،یاری مینماید.
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 13بر ضعیفان و نیازمندان رحم میکند
و �آنها را نجات خواهد داد.
�	14آنها را از ظلم ظالم و از شر بدخواهان میرهاند،
زیرا زندگی �آنها در نظرش گرانبهاست.
 15عمر پادشاه دراز باد!
طلای شبا نصیب او گردد.
دعای خیر بدرقٔه راهش،
و برکات خدا شامل حالش باد.
 16باشد که بذر فراوان بر زمین باشد؛
باشد که کوهها از محصول پوشانیده شوند،
و مانند لبنان سرشار از میوه شوند،
همانطور که چمنها ُپر از علف و سبزه هستند،
شهرهایش ُپر از جمع ّیت باشند.
 17نام او تا ابد پاینده
و شهرتش همچون �آفتاب برقرار باد.
همٔه مردم از او برکت ببینند
و او را متبارک خوانند.
 18متبارک باد خداوند ،خدای اسرائیل!
او یگانه خدایی است که کارهای شگفتانگیز انجام میدهد.
 19نام مجید او تا ابد متبارک باد.
شکوه و جلال او سراسر جهان را فرا گیرد.
�آمین! �آمین!
 20پایان دعاهای داوود ،پسر َیسی.
کتاب سوم

(مزامیر )89-73

مزمور 73
سرود آساف

عدالت خدا

 1به راستی خدا برای قوم اسرائیل
و همٔه کسانیکه دل پاک دارند ،نیکوست.
 2ا ّما من ،نزدیک بود ایمان خود را از دست بدهم
و از راه راست منحرف شوم.
 3زیرا از دیدن موفق ّیت اشخاص متک ّبر
و شریر حسد میورزیدم.
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 4زیرا که زحمت نمیکشند
و بدنی قوی و سالم دارند.
 5مانند دیگران رنج و زحمت نمیکشند
و گرفتاریهای دیگران را هم ندارند.
 6بنابراین به غرور �آراستهاند،
و به خشونت مل ّبس شدهاند.
 7دلهایشان ُپر از شرارت است
و افکار شرارت�آمیز در سر خود میپرورانند.
 8مردم را مسخره میکنند و حرفهای زشت میزنند.
متک ّبرند و در پی �آزار دیگران هستند.
 9حرفهای کفر�آمیز به ضد خدا میزنند،
و با گستاخی بر مردم حکمرانی میکنند.
 10بنابراین حتّی قوم خدا از �آنها پیروی میکنند
و �آنها را میستایند.
�	11آنها میگویند« :خدا نمیداند.
خدای متعال از کارهای ما باخبر نمیشود».
 12مردمان شریر را ببینید! �آنها زندگی راحتی دارند
و ثروتشان روز به روز زیادتر میشود.
 13من بیهوده خود را پاک نگه داشته
و از گناه دوری میکنم.
 14صبح تا شب در زحمت و محنت به سر میبرم
و هر روز سرزنش میشوم.
 15اگر من �آن حرفها را زده بودم،
در مقابل قوم تو خیانتکار محسوب میشدم.
 16من کوشش کردم که این موضوع را بفهمم،
ا ّما فکرم به جایی نرسید.
 17تا �آن که به معبد بزرگ تو رفتم،
�آنگاه فهمیدم که چه سرنوشت بدی در انتظار شریران
است.
 18تو �آنها را در پرتگاهی لغزنده قرار خواهی داد
تا بیفتند و نابود شوند.
�	19آنها در لحظهای نابود میگردند
و عاقبتی هولناک خواهند داشت.
�	20آنها مانند خوابی هستند که صبح فراموش میشود.
هنگامیکه تو ای خداوند برخیزی �آنان محو میگردند.
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 21زمانی که روح من افسرده
و دلم شکسته بود،
 22احمق و نادان بودم
و در حضور تو مانند حیوانی بیشعور رفتار کردم!
 23با این وجود ،همیشه به تو نزدیک بودم
و تو پیوسته دست مرا گرفتهای.
 24تو مرا طبق خواست خود هدایت میکنی،
و سرانجام مرا با احترام در پیشگاه خود میپذیری.
 25در �آسمان غیراز تو کسی را ندارم
و بر روی زمین هم جز تو ،چیزی نمیخواهم.
 26هر چند بدنم فرسوده و فکرم ضعیف گردد،
ا ّما خداوند ق ّوت قلب
و همهچیز من است.
 27کسانیکه از تو دور میشوند ،هلاک خواهند گردید.
�آنهایی را که به تو وفادار نیستند ،نابود خواهی كرد.
 28ا ّما برای من چقدر خوب است که همیشه به خدا
نزدیک باشم.
به خداوند متعال پناه میبرم
و تمام کارهای او را اعلام میکنم.

مزمور 74
سرود آساف

دعا برای رهایی قوم

 1خدایا ،چرا ما را برای همیشه ترک کردی؟
چرا بر ما که گوسفندان مرتع تو هستیم چنین
خشمگین شدهای؟
 2قوم خود را به یاد �آور� ،آنانی را که از زمان قدیم
برگزیدی تا قوم تو باشند.
�آنانی را که از بردگی بازخرید کردی تا طایفٔه خاص تو
باشند.
صهیون را که در �آن ساکن بودی به یاد �آور.
 3بر این خرابهها عبور کن
و ببین که دشمن چگونه همهچیز را در خانٔه تو ویران
نموده است!
 4دشمنانت در معبد بزرگ تو ،بانگ پیروزی بر�آوردند
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و پرچم خود را در �آنجا برافراشتند.
 5مانند هیزمشکنانی که با تبر
برای قطع درختان �آمده باشند،
 6تمام نقشهای تراشیده شده را
با چکش و تبر خراب کردند.
 7مکانهای مقدّس تو را خراب کردند و �آن را به �آتش
کشیدند
و جایی را که محل پرستش تو بود ،بیحرمت
ساختند.
 8با خود گفتند�« :آنها را بکلّی لِه میکنیم».
پس تمام معابد را در سراسر خاک اسرائیل �آتش زدند.
 9همه �آثار مقدّس ما را از بین بردند.
هیچیک از انبیا باقی نماندهاند
و هیچکس نمیداند که این وضع تا به کی ادامه
خواهد داشت.
 10خدایا ،تا به کی به دشمنانت اجازه میدهی که به تو
توهین کنند؟
�آیا �آنان همیشه نام تو را بیحرمت خواهند ساخت؟
 11چرا به ما کمک نمیکنی؟
چرا دست خود را عقب کشیدهای؟
 12ا ّما تو ای خدا ،از روز ازل پادشاه ما بودهای
و بارها ما را نجات دادهای.
 13با قدرت خود دریا را شکافتی
و سر نهنگها را در اعماق دریا شکستی.
 14تو سر هیولای دریایی را شکستی
و او را خوراک صحرانشینان کردی.
 15چشمهها و جویها را جاری ساختی
و رودخانههای بزرگی را که همیشه جاری بودند
خشک کردی.
 16شب و روز را پدید �آوردی و ماه
و خورشید را در �آسمان قرار دادی.
 17ح ّد و حدود تمام جهان از توست
و تو تابستان و زمستان را به وجود �آوردی.
 18ا ّما خداوندا ،ببین که دشمنان چگونه تو را مسخره میکنند
و مردم بیخدا ،به نام تو توهین میکنند.
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 19قوم بیچارهات را فراموش نکن
و قوم خود را به دست دشمنانشان رها مکن.
 20پیمانی را که با ما بستهای به یاد �آور،
زیرا که شریران در مکانهای تاریک ،در سرتاسر
سرزمین ما در کمینند.
 21مظلومان را شرمنده مکن،
تا مردم مسکین و نیازمند نام تو را ستایش کنند.
 22خدایا ،برخیز و از حق خود دفاع کن،
ببین که مردم بیخدا ،تمام روز به تو توهین میکنند.
 23فریاد خشمگین دشمنان
و غوغای مخالفین را که همیشه بلند است ،نادیده مگیر!

مزمور 75
سرود آساف

خدا داور است

 1خدایا ،تو را شکر میکنیم و از تو سپاسگزاریم.
نام تو را میخوانیم
و کارهای عجیب تو را در همهجا اعلام مینماییم.
 2خدا میفرماید« :من زمانی را برای داوری تعیین کردهام
و همه را از روی انصاف داوری خواهم كرد.
 3وقتیکه زمین به لرزه در�آید و ساکنان �آن به وحشت
افتند،
من ستونهای �آن را در جایشان محکم
و استوار نگاه خواهم داشت.
 4به اشخاص متک ّبر میگویم که مغرور نباشند
و به شریران امر میکنم که به قدرت خود نبالند
 5و از روی غرور و تک ّبر سخن نگویند».
 6زیرا که افتخار ،نه از شرق ،نه از غرب
و نه از بیابان می�آید،
 7بلکه خداست که داوری مینماید.
یکی را سرافکنده میکند و دیگری را برمیافرازد.
 8زیرا خداوند جامی در دست دارد
که ُپر از شراب خشم اوست.
او �آن را به تمام شریران مینوشاند
و �آنها تا �آخرین قطره �آن را مینوشند.
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 9ا ّما من همیشه خدای یعقوب را تمجید خواهم كرد
و برای او سرود خواهم خواند.
 10او قدرت شریران را درهم خواهد کوبید
و نیکوکاران را سربلند خواهد نمود.

مزمور 76
سرود آساف

خدا پیروز است

 1خدا در یهودیه مشهور است
و نام او در اسرائیل بزرگ میباشد.
 2خانٔه او در اورشلیم است
و بر کوه صهیون سکونت میکند.
 3او در �آنجا تیر دشمن را شکست
و شمشیر و سپر و همٔه سلاحهای او را نابود کرد.
 4تو چه ُپر جلال هستی!
ُپر شکوهتر از تمامی کوههای ابدی!
ِ
5
دلاوران دشمن سرکوب شدند
و به خواب مرگ فرو رفتند،
و تمامی قدرت و مهارتشان بیفایده بود.
 6وقتی تو ،ای خدای یعقوب� ،آنها را تهدید نمودی،
اسبها و سوارانشان ،از حرکت باز ماندند.
 7ا ّما تو ای خداوند ،بسیار مهیب هستی،
زمانی که خشمگین باشی ،چه کسی میتواند در
مقابل تو بایستد؟
 9-8زمانی که از �آسمان داوری خود را اعلام نمودی
و �آماده شدی تا مظلومان را دادرسی نمایی،
جهانیان ترسیدند و سکوت نمودند!
 10خشم انسان به پرستش تو منجر میشود
و �آنانی که از این خشم زنده میمانند جشنهای تو را
نگاه خواهند داشت.
 11نذرهای خود را به خداوند ادا کنید،
ای ملّتهای مجاور،
برای او که مهیب است ،هدیه بیاورید.
 12او فرمانروایان متک ّبر را فروتن میسازد
و پادشاهان جهان را به وحشت میاندازد.
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مزمور 77
سرود آساف

تس ّلی هنگام پریشانی

 1با صدای بلند نزد خدا زاری میکنم.
در پیشگاه خدا فریاد میکنم تا او مرا بشنود.
 2به هنگام سختی ،به درگاه خداوند دعا میکنم
و تمام شب دستهای خود را به سوی او بلند میکنم،
ا ّما تسلّی نمییابم.
 3خدا را یاد میکنم و �آه میکشم.
زمانی که به فکر فرو میروم ،م�أیوس میشوم.
 4خواب را از من گرفتهای،
�آنقدر پریشانم که نمیتوانم حرف بزنم.
 5به روزگار گذشته فکر میکنم
و سالهای پیش را به یاد می�آورم.
 6تمام شب با خود فکر میکنم
و میاندیشم و از خود میپرسم:
�« 7آیا خداوند ما را برای همیشه ترک خواهد کرد؟
�آیا هرگز از ما راضی نخواهد شد؟
�	8آیا دیگر ما را دوست ندارد؟
�آیا پیمان او با ما باطل شده است؟
�	9آیا خدا رحمت خود را فراموش کرده
و خشم او ،جای شفقت او را گرفته است؟»
 10پس گفتم« :درد من این است
که رفتار خدا با من عوض شده است».
 11من کارهای خداوند را بهخاطر خواهم �آورد
و معجزات او را که در گذشته نشان داد ،به یاد
می�آورم.
 12دربارٔه تمام کارهای تو تف ّکر خواهم نمود
و دربارٔه کارهای حیرتانگیز تو خواهم اندیشید.
 13خدایا ،همٔه کارهای تو مقدّسند.
خدایی به بزرگی تو وجود ندارد.
 14تو خدایی هستی که معجزه میکنی.
تو قدرت خود را به همٔه اقوام جهان نشان دادی.
 15تو با قدرت خود ،قوم خود،
یعنی فرزندان یعقوب و یوسف را �آزاد نمودی.
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 16ای خدا ،وقتی �آبها تو را دیدند ،ترسیدند
و اعماق دریا به لرزه در�آمد.
 17ابرها باریدند،
رعد در �آسمان غرید،
برق در همهجا درخشید.
 18صدای رعد تو در ِگردباد بود
و نور برق ،جهان را روشن ساخت
و زمین را به لرزه در�آورد.
 19از دریا عبور نمودی
و از عمق دریا گذشتی
ولی اثری از جای پایت دیده نشد.
 20قوم خود را به وسیلٔه موسی و هارون،
مانند یک شبان رهبری نمودی.

مزمور 78
سرود آساف

خدا و قوم او

 1ای قوم من ،تعالیم مرا بشنوید
و به �آنچه به شما میگویم ،تو ّجه نمایید.
 2میخواهم با شما با َمثَلها صحبت کنم
و شما را از اسرار گذشته،
 3چیزهایی را که از نیاکان خود
شنیده و یاد گرفتهایم� ،آگاه نمایم.
 4ما اینها را از فرزندان خود مخفی نمیکنیم،
بلکه �آنها را برای نسلهای �آینده بازگو میکنیم
تا �آنها نیز بدانند که،
خداوند چه کارهای عجیب و شگفتانگیزی انجام
داده است.
 5خدا احکام و قوانینی را به قوم اسرائیل
و به فرزندان یعقوب داد.
او به نیاکان ما دستور داد
که �آنها را به فرزندان خود بیاموزند،
 6تا نسلهای بعدی هم این احکام را یاد بگیرند
و به نوبٔه خود به نسلهای �آینده بیاموزند.
 7به این ترتیب �آنها یاد میگیرند که به خداوند توکّل نمایند
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و �آنچه را که او انجام داده است فراموش نخواهند کرد،
بلکه پیوسته اوامر او را اطاعت خواهند نمود.
�	8آنها مانند اجداد خود ،مردمی سرکش و فتنهانگیز
نخواهند بود،
زیرا �آنها کسانی بودند که
به خدا وفادار نبودند
و در ایمانشان استوار نماندند.
 9طایفٔه افرایم با وجودی که با تیر و کمان مسلّح بودند،
در روز جنگ فرار کردند.
�	10آنها به پیمان خود با خدا وفا نکردند
و احکام او را بجا نیاوردند.
�	11آنها معجزات و کارهای خدا را فراموش کردند.
 12كارهایی را که خدا در برابر چشمان نیاکانشان
در سرزمین مصر و دیار صوعن انجام داد.
 13خدا دریا را شکافت و �آبها را مانند دیوار نگهداشت
و �آنها را از میان �آن گذرانید.
 14هنگام روز �آنها را به وسیلٔه ابر،
و تمام شب با نور �آتش هدایت میکرد.
 15در بیابان ،صخرهها را شکافت
و از اعماق زمین ،به �آنها �آب فراوان داد.
 16او از صخره ،چشمه به وجود �آورد
و �آب را مانند رودخانه جاری ساخت.
 17ولی ایشان باز نسبت به خدای متعال ،گناه ورزیدند
و در بیابان از او سرپیچی کردند.
 18در دلهای خود ،خدا را امتحان کردند
و از او غذایی مطابق میل خودشان خواستند.
 19علیه خدا حرف میزدند و میگفتند:
«�آیا خدا میتواند در این بیابان برای ما خوراک ته ّیه کند؟
 20درست است که او توانست صخره را بزند
و رود جاری شود،
�آیا میتواند برای ما
نان و گوشت نیز فراهم کند؟»
 21وقتی خداوند شکایت �آنها را شنید،
بسیار خشمگین شد
و �آتش غضب او بر بنیاسرائیل شعلهور گردید،
1069

مزمور 78

 22زیرا �آنها به خدا ایمان نداشتند
و باور نمیکردند که او �آنها را نجات خواهد داد.
 23ولی خداوند به �آسمان فرمان داد
و درهای �آسمان گشوده شدند
 24و غلّٔه �آسمانی یعنی َمنّا را
بر ایشان بارانید تا بخورند.
 25بنابراین �آنها غذای فرشتگان را خوردند
و خدا �آذوقٔه فراوان به �آنان عطا فرمود.
 26به باد شرقی امر فرمود که بوزد
و با قدرت خود ،باد جنوبی را به وزش �آورد.
 27گوشت را مانند باران
و پرندگان را مانند ریگ کنار دریا از �آسمان
 28در بین اردوها
و اطراف اقامتگاه �آنها فروریخت.
 29پس همگی خوردند و سیر شدند
و خدا� ،آنچه را که میخواستند به �آنها داد.
 30درحالی که لقمه در دهان ایشان بود
و هنوز مشتاق خوردن بودند،
�	31آتش خشم خداوند بر �آنها شعلهور گردید
و نیرومندترین و بهترین جوانانشان را هلاک کرد.
 32با وجود همٔه اینها� ،آنها دست از گناه نکشیدند
و با �آن که �آنهمه معجزات را دیدند ،اعتماد نکردند.
 33بنابراین خداوند عمرشان را کوتاه،
و روزگارشان را با ترس و لرز همراه نمود.
 34هرگاه تعدادی از �آنها را میکشت،
بق ّیه به سوی او بازگشت مینمودند
و از صمیم دل توبه میکردند.
�	35آنها به یاد می�آوردند که خدا پشت و پناه �آنهاست
و پروردگار متعال ،رهانندٔه ایشان است.
 36ا ّما حرفهای �آنها همه دروغ بود
و از روی راستی و صفا حرف نمیزدند.
 37دلهایشان با خدا راست نبود
و به پیمان خود با خدا وفا نکردند.
 38ا ّما خدا با رحمت خود گناهانشان را بخشید
و �آنها را نابود نکرد.
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او بارها خشمگین شد
ا ّما خشم خود را فرو نشانید.
 39او به یاد �آورد که �آنها انسان فانی هستند
و مانند بادی هستند که فقط لحظهای میوزد و دیگر
بر نمیگردد.
�	40آنها بارها در بیابان در مقابل او سرکشی کردند
و او را رنجاندند.
�	41آنها بارها او را �آزمایش کردند
و خدای مقدّس اسرائیل را �آزردند.
 42قدرت عظیم او را فراموش کردند،
و روزی که او �آنها را از دست دشمنانشان �آزاد کرد،
به یاد نیاوردند،
 43زمانی که او قدرت عظیم خود را با معجزات و عجایب،
بر منطقٔه صوعن در سرزمین مصر �آشکار کرد.
�	44آب رودها را به خون تبدیل کرد،
طوری که مصریان �آب برای خوردن نداشتند.
 45و انواع پشهها را فرستاد تا �آنها را بگزند
و قورباغههایی که �آنها را هلاک میکردند.
ِ 46کشت و زراعتشان را
و محصول زحماتشان را خوراک ملخها ساخت.
 47تاکستانهای ایشان را به وسیلٔه تگرگ
و درختان انجیرشان را با سرما از بین برد.
 48رمهها و گلّههایشان را با تگرگ
و رعد و برق نابود کرد.
 49او خشم هولناک و غضب خود را
مانند فرشتگان مرگ فرستاد.
تا ایشان را به اضطرابی عظیم گرفتار سازد.
 50او از خشم خود دست نکشید،
بلکه بلایی فرستاد و �آنان را هلاک نمود.
 51تمام پسران نخستزادٔه مصریان را هلاک کرد.
�	52آنگاه قوم خود را مانند یک شبان راهنمایی کرد
و �آنان را در بیابان هدایت نمود.
 53او �آنان را در امن ّیت رهبری کرد و �آنها هیچ ترسی نداشتند.
ا ّما دریا ،دشمنان ایشان را غرق نمود.
 54او �آنها را به سرزمین مقدّس خود،
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بر کوهی که خود �آن را تسخیر نموده بود� ،آورد.
 55ساکنان �آنجا را در مقابل چشمان �آنان بیرون راند
و سرزمینشان را بین طایفههای اسرائیل تقسیم کرد
و به عنوان ِملک ّیت به �آنها بخشید.
 56ا ّما �آنها بار دیگر طغیان کردند
و خدای متعال را امتحان نمودند
و دستورات او را اطاعت نکردند.
 57مانند نیاکان خود به راه کج رفتند،
و همچون کمان کج غیر قابل اعتماد شدند.
 58با ساختن پرستشگاهها و پرستش ُبتها و خدایان غیر،
�آتش خشم او را برافروختند.
 59چون خدا �آن وضع را دید به خشم �آمد
و قوم اسرائیل را از حضور خود راند.
 60خیمٔه شیلوه را
که جای سکونت او با �آدمیان بود -ترک کرد. 61به دشمنان فرصت داد تا صندوق پیمان را که نشانٔه
قدرت
و جلال او بود ،به یغما ببرند.
 62او از قوم خود خشمگین شد
و �آنان را به شمشیر دشمنانشان سپرد.
 63جوانانشان در �آتش جنگ سوختند
و دختران جوان بیشوهر ماندند.
 64کاهنانشان با شمشیر به قتل رسیدند
و بیوههای ایشان اجازٔه ماتم و عزاداری نداشتند.
 65سرانجام ،خداوند مانند کسیکه از خواب بیدار شود
و مانند پهلوانی سرخوش از شراب ،برخاست.
 66دشمنان خود را به عقب راند
و برای همیشه خجل و رسوا ساخت.
 67خانوادٔه یوسف را رد کرد
و طایفٔه افرایم را نپذیرفت،
 68بلکه طایفٔه یهودا را،
و کوه صهیون را که دوست میداشت ،برگزید.
 69در �آنجا معبد بزرگ خود را
که چون �آسمان
و زمین استوار و پایدار است ،برپا نمود.
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 70بندٔه خود داوود را برگزید،
او را از چراگاه گوسفندان بیرون �آورد،
 71جایی که گوسفندان پدرش را شبانی میکرد،
تا شبان قوم او،
یعنی بنیاسرائیل باشد.
 72داوود نیز از صمیم دل و با کاردانی،
پیشوایی �آنها را به عهده گرفت.

مزمور 79
سرود آساف

دعا برای رهایی قوم

 1خدایا ،ا ّمتها به سرزمین تو داخل شده،
معبد مقدّس تو را بیحرمت ساخته
و اورشلیم را به ویرانهای تبدیل نمودند.
 2جنازههای بندگان تو را خوراک مرغان هوا ساختند
و گوشت بدن خادمان تو را به حیوانات وحشی دادند.
 3خونشان را مانند �آب در اطراف اورشلیم پاشیدند
و کسی باقی نماند
که �آنها را به خاک بسپارد.
 4در مقابل همسایگان خود ،خوار و ذلیل گشتهایم
و �آنها ما را مسخره میکنند.
 5خداوندا� ،آیا برای همیشه با ما خشمگین خواهی بود؟
�آیا خشم تو ما را همچون �آتش خواهد سوزانید؟
 6خشم خود را بر سر ملّتهایی که تو را نمیشناسند
و مردمی که تو را نمیپرستند بریز.
 7چون �آنها بودند که قوم تو را کشتند
و سرزمین تو را ویران کردند.
 8ما را بهخاطر گناهان اجدادمان مجازات نکن.
اینک بر ما رحم کن،
زیرا که ما امید خود را از دست دادهایم.
 9خدایا ،بهخاطر حرمت نام خود ،ما را کمک کن،
ما را نجات بده
و گناهان ما را بیامرز.
 10چرا باید قومهای خدا نشناس از ما بپرسند:
«خدای شما کجاست؟»
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بگذار وقتیکه تو قومها را بهخاطر ریختن خون بندگانت
مجازات میکنی،
ما به چشم خود ببینیم.
 11به نالٔه زندانیان گوش بده
و با قدرت خود �آنهایی را که محکوم به مرگ هستند،
�آزاد کن.
 12کسانی که تو را بیحرمت میکنند،
هفت برابر مجازات کن.
�	13آنگاه ما که قوم تو و گوسفندان چراگاه تو هستیم
همیشه سپاسگزار تو خواهیم بود
و تا ابد تو را پرستش خواهیم نمود.

مزمور 80

سرود آساف ،یک شهادت

مجدد قوم
دعا برای استقرار
ّ

 1ای شبان اسرائیل به ما گوش بده.
ای که طایفٔه یوسف را همانند گلّٔه گوسفند راهنمایی
میکنی
و بر بالای فرشتگان نگهبان جلوس نمودهای ،تجلّی
فرما.
 2قدرت خود را بر طایفههای افرایم،
بنیامین و منسی نمایان ساز
و ما را نجات بده.
 3خدایا ،ما را باز�آور.
بر ما رحم فرما و ما را نجات بده.
 4ای خداوند متعال ،تا به کی بر قوم خود غضبناک
خواهی بود
و دعای ما را مستجاب نخواهی کرد؟
غصه را خوراک ما ساختی
 5غم و ّ
و جام ما را از اشک لبریز گرداندی.
 6سرزمین ما را میدان تاخت و تاز همسایگان ما کردی
و دشمنان ما ،ما را مسخره میکنند.
 7ای خدای متعال ،ما را به پیشگاه خود باز�آور.
بر ما رحم فرما و ما را نجات بده.
 8تو ما را مانند درخت مو از مصر بیرون �آوردی
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و در سرزمین کنعان نشاندی و مردمی را که در �آن
سرزمین بودند ،از �آنجا بیرون راندی.
�	9آنجا را پاک کردی
و قوم تو در �آنجا ریشه دوانیده ،سراسر �آن سرزمین را
ُپر ساختند.
 10کوهها را با سایٔه خود پوشاندند
و با شاخههای خویش درختان سدر را دربر گرفتند.
 11شاخههای خود را تا سواحل دریای مدیترانه از یک سو
و تا رود فرات از سوی دیگر گستردند.
 12پس چرا دیوارهای �آن را فرو ریختی،
تا هر رهگذری میوههای �آن را بچیند؟
 13گرازها �آن را پایمال کنند
و حیوانات وحشی �آن را بخورند.
 14ای خدای لشکرها ،به سوی ما بازگرد،
از �آسمان نگاه کن و ببین،
و بر این درخت مو تو ّجه فرما.
 15بیا و این تاکی را که خودت نشاندی ،حفظ کن،
این تاکی که �آن را تنومند نمودی.
 16دشمنان ما� ،آن را �آتش زدند و ویران کردند،
پس �آنها را به غضب خود گرفتار کن و از بین ببر.
 17ا ّم���ا از قوم���ی ک���ه خ���ودت برگزی���دهای و ق���درت
بخش���یدهای
حمایت کن و محافظت فرما.
 18ما هرگز دوباره از تو روی بر نمیتابیم،
ما را زنده نگهدار و ما تو را ستایش خواهیم كرد.
 19ای خدای متعال ،ما را به پیشگاه خود باز�آور.
بر ما رحم فرما و ما را نجات بده.

مزمور 81
سرود آساف

سرود عید

 1برای خدایی که ق ّوت ماست ،سرود شادی بسرایید
و برای خدای یعقوب �آواز شادمانی سر دهید.
 2دف را بیاورید و با بربط
و رباب سرود بخوانید.
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 3شیپور را در روزهای عید به صدا در�آورید،
در ماه نو و زمانی كه ماه كامل است.
 4زیرا این رسمی است برای اسرائیل
و دستوری است از جانب خدای یعقوب،
�	5آن را به مردم اسرائیل داد،
هنگامیکه از مصر بیرون رفتند.
صدای نا�آشنایی به گوشم میرسد که میگوید:
« 6بار سنگین را از دوشتان برداشتم
و دستهایتان را از حمل سبدها �آزاد نمودم.
 7هنگامیکه در سختی بودید و به من روی �آوردید،
من شما را نجات دادم .از میان رعد تو را اجابت
کردم،
و در کنار چش���مههای مریبا ش���ما را �آزمایش
نم���ودم.
توجه کنید؛ ای بنیاسرائیل،
 8ای قوم من ،به هشدار من ّ
از شما میخواهم که به من گوش دهید.
 9شما هرگز نباید خدای دیگری را بپرستید و به خدای
بیگانه سجده کنید.
 10من خداوند ،خدای شما هستم،
که شما را از مصر خارج کردم.
دهان خود را باز کنید و شما را ُپر خواهم کرد.
« 11ا ّما قوم من به سخنان من گوش ندادند
و بنیاسرائیل از من اطاعت نکردند.
 12بنابراین �آنها را به حال خودشان گذاشتم
تا خواهشهای خود را بجا �آورند.
 13ای کاش قوم من به من گوش میدادند
و بنیاسرائیل از من اطاعت میکردند.
�	14آنگاه بزودی دشمنانشان را سرکوب مینمودم
و مخالفان �آنها را مجازات میکردم.
�	15آنهایی که از خداوند نفرت دارند ،با ترس در برابر او
تعظیم میکردند
و گرفتار مجازات ابدی میشدند.
 16ا ّما شما را با بهترین گندم خوراک میدادم
و با عسل وحشی سیر میگردانیدم».
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مزمور 82
سرود آساف

خدا داور عالی

 1خدا در دادگاه �آسمانی خود بر مسند قضاوت نشسته
قاضیان را محاکمه مینماید.
« 2تا به کی با بیعدالتی داوری میکنید
و از ظالمان طرفداری مینمایید؟
 3از حق بیچارگان و یتیمان دفاع کنید،
و با محتاجان و درماندگان با انصاف رفتار کنید.
�	4آنان را از چنگ ظالمان برهانید.
« 5شما احمق و نادان هستید
و در جهالت به سر میبرید،
بنابراین عدالت و انصاف در جهان از بین رفته است.
 6من شما را 'خدایان'
و 'پسران خدای متعال' خطاب کردم،
 7ا ّما شما مانند انسانهای دیگر خواهید ُمرد
و همچون سایر رهبران از دنیا خواهید رفت».
 8خدایا ،بیا و جهان را داوری فرما،
زیرا اختیار همٔه اقوام جهان در دست توست.

مزمور 83
سرود آساف

دعا برای شکست دشمنان اسرائیل

 1خدایا ،خاموش مباش،
و �آرام و ساکت منشین،
 2زیرا دشمنان تو دست به شورش زدهاند،
و کسانیکه از تو نفرت دارند ،مغرور و سرکش شدهاند.
 3مخفیانه برضد قوم تو نقشه میکشند،
و برای �آنهایی که به تو پناه �آوردهاند ،دسیسه میچینند.
 4میگویند« :بیایید �آنها را از بین ببریم
تا نام اسرائیل از صفحٔه روزگار محو گردد».
�	5آنها همه همدست شدهاند
و برضد تو توطئه کرده و با هم پیمان بستهاند.
 6اینها اَدومیان ،اسماعیلیان،
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مو�آبیان ،هاجریان،
 7مردم َجبال ،عمونیان ،عمالیقیان،
فلسطینیان و ساکنان صور هستند.
 8مردم �آشور نیز با �آنها متّحد گشته،
بازوی قدرتمندی برای عمونیان و مو�آبیان که از نسل
لوط هستند شدهاند.
 9همان کاری را که با مدیان کردی ،با این مردم هم بکن
و همان بلایی را که بر سر سیسرا و یابین در وادی
قیشون �آوردی ،بر سر اینها نیز بیاور.
 10تو �آنها را در عیندور هلاک کردی
و اجسادشان در روی خاک پوسید.
 11رهبران �آنها را به سرنوشت غراب و ِذئِب گرفتار کن
و حاکمان �آنها را مانند ِذبح و َصل ُمناع سرکوب بساز،
 12زیرا که گفتند« :سرزمینی را که متعلّق به خداست
برای خودمان تسخیر میکنیم».
 13خدایا� ،آنها را مانند غبار پراکنده کن
و مانند کاه بر باد ده.
 14همچون �آتش که جنگل را میسوزاند
و مانند شعلهای که کوهها را به �آتش میکشد،
�	15آنها را با تُندبا ِد خشم خود بران،
و با توفان غضبت �آشفته و پریشان گردان.
 16خداوندا ،چهرٔه �آنها را شرمنده گردان
تا به قدرت تو پی ببرند.
 17برای همیشه رسوا و پریشان گردند
و در خواری و ذلّت هلاک شوند
 18و بدانند که تو خداوند یکتا و یگانه،
و حکمفرمای مطلق کاینات هستی.

مزمور 84

سرودی از خاندان قورح

اشتیاق برای معبد بزرگ

 1ای خداوند متعال ،چه دلپذیر است خانٔه تو!
 2چقدر دلم میخواهد که در �آنجا باشم،
و چقدر �آرزو دارم که در صحن خانٔه تو ساکن باشم
و با تمام وجودم سرود شادمانی
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برای خدای زنده بسرایم.
 3حتّی گنجشکان در �آنجا برای خود لانهای
و پرستوها �آشیانهای ساختهاند
تا جوجههای خود را در پناه قربانگاه تو بگذارند،
ای خدای متعال ،ای پادشاه من و ای خداوند من.
 4خوشا به حال کسانیکه در خانٔه تو ساکنند
و همیشه سرود حمد و سپاس برای تو میخوانند.
 5خوشا به حال �آنانی که از تو نیرو مییابند
و �آرزوی زیارت کوه صهیون را دارند.
 6وقتیکه از صحرای خشک بكاء گذر میکنند،
�آنجا را چشمهسار میسازند
و ِ
باران پاییزی �آنجا را سیراب میسازد.
 7هرقدر پیشتر میروند ،زیادتر ق ّوت میگیرند
و خدای خدایان را در صهیون زیارت میکنند.
 8ای خداوند و ای خدای متعال ،دعای مرا اجابت کن.
ای خدای یعقوب ،به من گوش بده!
 9خدایا ،پادشاه ما را برکت بده،
پادشاهی که خودت او را برگزیدهای.
 10یک روز در صحن خانٔه تو بودن،
بهتر است از هزار روز در جای دیگر بودن.
دربانی خانه تو را
بر زندگی در کاخ شریران ترجیح میدهم.
 11زیرا خداوند ،نور و پشتیبان ماست.
ما را به لطف برکت خویش افتخار میبخشد.
او هیچ چیز نیکو را از کسانیکه به راه راست میروند
دریغ نمیکند.
 12ای خداوند متعال ،خوشا به حال کسیکه بر تو توکّل میکند.

مزمور 85

سرودی از خاندان قورح

دعای برای کامیابی قوم

 1خداوندا ،تو بر سرزمین خود رحمت کردهای،
بنیاسرائیل را دوباره کامیاب ساختهای.
 2گناهان قوم خود را بخشیدهای
و خطاهای ایشان را عفو فرمودهای.
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 3از غضب خود دست کشیدی
و �آتش خشمت را فرو نشاندی.
 4ای خدای نجات بخش ما ،ما را دوباره به حضور خود بپذیر
و بر ما خشمگین مباش.
�	5آیا همیشه بر ما غضبناک میباشی؟
�آیا هرگز از خشم خود دست برنمیداری؟
�	6آیا نمیخواهی که قدرت و نیروی ما را به ما بازگردانی،
تا ما که قوم تو هستیم در تو شادی کنیم؟
 7خداوندا ،ما را از مح ّبت پایدارت برخوردار گردان
و به ما کمکی نجات بخش فرما.
 8من به �آنچه خداوند میگوید گوش میدهم،
زیرا او به ما ،به قوم خود وعدٔه صلح میدهد،
اگر ما دوباره به راههای احمقانٔه خود بر نگردیم.
 9یقیناً او کسانیکه وی را احترام میکنند ،نجات خواهد
داد
و سرزمین ما از برکات و جلال او بهرهمند میشود.
 10مح ّبت پایدار و وفاداری با هم ملاقات خواهند کرد
و صلح و عدالت یکدیگر را در �آغوش خواهند کشید.
 11وفاداری از زمین خواهد رویید
و عدالت از �آسمان بر زمین خواهد نگریست.
 12خداوند ،ما را کامیاب خواهد ساخت
و سرزمین ما را حاصلخیز خواهد گردانید.
 13عدالت پیشاپیش خداوند حرکت خواهد كرد
و راه را برای او �آماده خواهد ساخت.

مزمور 86
سرود داوود

دعای برای کمک

 1خدایا ،به من گوش بده و دعایم را مستجاب فرما،
زیرا ضعیف و بییاورم.
 2مرا از مرگ نجات بده ،زیرا که من بندٔه وفادار تو هستم،
مرا نجات بده چون من خدمتگزار تو هستم و بر تو
توکّل دارم.
 3تو خدای من هستی ،بر من رحمت فرما،
زیرا که تمام روز نزد تو دعا میکنم.
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 4خداوندا ،بندٔه خود را شادمان گردان،
زیرا که به درگاه تو دعا میکنم.
 5تو خدای مهربان و بخشنده هستی
و به کسانیکه به تو روی می�آورند ،بسیار رحیم
هستی.
 6خداوندا ،دعای مرا بشنو
و به نالٔه من تو ّجه نما.
 7هنگام سختی به حضور تو دعا میکنم،
زیرا که تو دعایم را مستجاب میکنی.
 8خداوندا ،خدای دیگری جز تو وجود ندارد،
هیچکس نمیتواند كارهایی را که تو میکنی ،انجام
دهد.
 9تمام اقوامی که تو �آفریدهای می�آیند
و در حضور تو سر سجده بر زمین میگذارند
و بزرگی تو را ستایش میکنند،
 10زیرا قادر هستی و کارهای فوقالعاده انجام میدهی،
تنها تو خدا هستی.
 11ارادٔه خود را به من بیاموز،
من با وفاداری از تو اطاعت خواهم کرد.
مرا یاری کن تا با تمام دل و جان تو را خدمت کنم.
 12ای خداوند ،خدای من ،از صمیم قلب از تو سپاسگزارم
و بزرگی تو را همیشه بیان خواهم کرد.
 13مح ّبت پایدار تو چقدر برای من عظیم است،
تو مرا از مرگ نجات دادهای.
 14خدایا ،مردمان متک ّبر علیه من برخاستهاند
و گروه خیانتکاران قصد کشتن مرا دارند
و از تو باكی ندارند.
 15ا ّما تو ای خداوند ،خدای رحیم و مهربان هستی.
همیشه صبور و پیوسته وفادار و ُپر از لطف میباشی.
توجه کن و بر من رحم فرما،
 16پس به بندٔه خود ّ
به من ق ّوت عطا کن
و فرزند کنیزت را نجات بده.
 17نیکی و رحمت خود را به من نشان بده
مرا یاری کن و تسلّی ببخش
تا کسانیکه از من نفرت دارند ،شرمنده گردند.
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مزمور 87

سرودی از خاندان قورح

ستایش اورشلیم

 1خداوند شهر خود را بر کوه مقدّس بنا کرد.
 2شهر اورشلیم را
زیادتر از تمام شهرهای اسرائیل دوست دارد.
 3ای شهر خدا ،به چیزهای عالی
که او دربارٔه تو میگوید گوش کن.
 4مصر و بابل جزو ممالکی هستندکه مرا میشناسند
و مردمان فلسطین ،صور و حبشه را
جزو ساکنان اورشلیم به حساب می�آورم.
 5دربارٔه صهیون گفته میشود
که تمام اقوام جهان به �آن تعلّق دارند
و خدای قادر مطلق �آن را نیرومند میگرداند.
 6خداوند �آمار تمام مردم را ته ّیه میکند
و همٔه �آنها را اهل اورشلیم میشمارد.
�	7آنها رقصکنان میخوانند و میگویند
که صهیون سرچشمٔه همٔه برکات است.

مزمور 88

سرودی از خاندان قورح ،هیمان ازراحی

دعا برای کمک

 1ای خداوند ،خدای من ،ای نجاتدهندٔه من ،تمام روز
نزد تو دعا میکنم
و شب هنگام به درگاهت ناله میکنم.
 2دعای مرا بشنو
و به نالٔه من تو ّجه نما.
 3مشکلات زیادی بر من هجوم �آورده
و جانم را به لب رساندهاند.
 4تمامی قوتّم از بین رفته
و مانند کسانی شدهام که در انتظار مرگ هستند.
 5مانند مردگان ،فراموش شدهام
و مانند یکی از کشته شدگانی هستم
که در قبر گذاشته باشند؛
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کسانیکه ایشان را فراموش کردهای و از الطاف تو محرومند.
 6مرا در ته گور و در تاریکی مطلق رها کردی.
 7خشم تو بر من قرار گرفته
و امواج غضب تو مرا احاطه کردهاند.
�	8آشنایانم را از من جدا کردی
و مرا مورد تن ّفر �آنان قرار دادهای.
�آنچنان گرفتار شدهام که راه گریزی ندارم.
غصه تار گردیدهاند.
 9چشمانم از ّ
خداوندا ،هر روز نزد تو دعا میکنم
و دست نیاز به درگاه تو بلند میکنم.
�	10آیا برای مردگان معجزه میکنی؟
�آیا مردگان برخاسته ،تو را ستایش خواهند نمود؟
�	11آیا در قبر گفتوگویی از مح ّبت پایدار و وفاداری تو هست؟
�	12آیا معجزات تو در �آن مکان تاریک دیده میشود؟
و یا نیكویی تو در دیار خاموش بیان میگردد؟
 13خداوندا ،هر روز صبح به درگاه تو دعا میکنم
و از پیشگاه تو یاری میطلبم.
 14خداوندا ،چرا مرا از خود میرانی؟
چرا روی خود را از من پنهان میکنی؟
 15از زمان کودکی خود رنج کشیده
و به مرگ نزدیک شدهام،
از ترس تنبیه تو در عذاب هستم.
�	16آتش خشم تو مرا از پا انداخته است
و از ترس حملات تو نابود گردیدهام.
�	17آنها مانند توفان هر روز مرا از هر طرف احاطه کردهاند.
 18تو حتّی دوستان نزدیک مرا از من جدا کرده
و تاریکی را مونس من ساختهای.

مزمور 89
سرودی از ایتان ازراحی

سرودی به هنگام مصیبت م ّلی

 1خداوندا ،من همیشه ستایشگر مح ّبت پایدار تو هستم.
وفاداری تو را به همهکس بیان خواهم کرد.
 2زیرا مح ّبت پایدار تو ابدی
و پیمان و وفای تو همچون �آسمانها پایدار است.
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 3تو فرمودی« :با برگزیدٔه خود پیمان بستهام
و برای بندٔه خود داوود ،قسم خوردهام،
 4که همیشه یک نفر از نسل تو پادشاه خواهد بود
و نسل تو تا ابد برقرار خواهد ماند».
 5خداوندا� ،آسمانها عجایب تو را بیان میکنند
و وفاداری تو در جماعت مؤمنین ستایش میشود.
 6کیست که در �آسمانها بتواند خود را با تو مقایسه کند؟
در میان موجودات �آسمانی چه کسی مانند خداوند
است؟
 7جمیع مقدّسان از تو میترسند
و همه در پیشگاه تو با احترام میایستند.
 8ای خداوند ،خدای متعال ،هیچکس به توانایی تو نیست!
تو در همهچیز وفاداری.
 9تو بر دریاها تسلّط داری
و امواج خروشان �آن را �آرام میسازی.
 10تو هیولای رهب ،را درهم کوبیدی و کُشتی،
با قدرت عظیم خود ،دشمنانت را شکست دادی.
�	11آسمان و زمین از �آن توست،
تو جهان و هرچه در �آن است را �آفریدی.
 12شمال و جنوب را تو به وجود �آوردی.
کوههای تابور و حرمون ،با شادی تو را ستایش میکنند.
 13تو چقدر نیرومند هستی!
دست و بازوی تو بسیار تواناست!
 14عدالت و انصاف ،اساس پادشاهی تو
و مح ّبت پایدار و وفاداری ،شیؤه کار توست.
 15خوشا به حال مردمی که میدانند چگونه برای تو سرود
بخوانند،
�آنان در پرتو نور رحمت تو ساکن میشوند.
 16بهخاطر تو تمام روز شادی مینمایند
و نیکویی تو را میسرایند.
 17تو به ما قدرت بخشیدی،
در مح ّبت خود ما را پیروز میگردانی.
 18ایخداوند ،تو نگهبان ما را انتخاب کردی،
تو پادشاه ما را برگزیدی.
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وعدۀ خدا به داوود

 19سالها پیش در رؤیا با بندٔه وفادار خود صحبت کردی و
فرمودی:
«تاج را بر سر شخص شجاعی گذاشتم
و مردی را از بین مردم بر تخت شاهی نشاندم.
 20بندٔه خود ،داوود را به پادشاهی برگزیدم
و او را با روغن مقدّس مسح کردم.
 21به او نیرو و توانایی میبخشم
و با قدرت خود او را ق ّوت خواهم بخشید.
 22دشمنانش بر او پیروز نخواهند شد
و شریران به او صدمهای نخواهند زد.
 23دشمنانش را در برابر چشمان او سرکوب میکنم،
و کسانی را که از او نفرت دارند ،هلاک خواهم کرد.
 24مح ّبت پایدار و وفاداری من با او خواهد بود
و همیشه او را پیروز خواهم نمود.
 25فرمانروایی او را از دریای مدیترانه
تا رود فرات وسعت خواهم بخشید.
 26او به من خواهد گفت' :تو پدر من ،و خدای من هستی،
تو پشتیبان و نجاتدهندٔه من میباشی'.
 27من او را پسر نخستزادٔه خود خواهم ساخت
و او را مقتدرترین پادشاه روی زمین خواهم ساخت.
 28همیشه او را از مح ّبت پایدار خود بهرهمند خواهم كرد،
و پیمان من با او پیمان ابدی است.
 29خاندان او تا به ابد پایدار
و پادشاهی او همچون �آسمان برای همیشه پابرجا خواهد بود.
« 30ا ّما اگر فرزندان او از احکام من سرپیچی نمایند
و مطابق اوامر من رفتار نکنند،
 31اگر به راهنماییهای من بیتو ّجهی کنند
و یا دستورات مرا انجام ندهند،
�	32آنگاه �آنها را بهخاطر گناهانشان تنبیه
و مجازات خواهم كرد.
 33ولی داوود را از مح ّبت خود محروم نخواهم كرد
و قولی را که به او دادهام ،از یاد نخواهم برد.
 34من پیمان خود را نخواهم شكست
و از گفتٔه خود پشیمان نخواهم شد.
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« 35به ذات اقدس خود قسم خوردهام
و به او دروغ نمیگویم،
 36خاندان او تا به ابد باقی،
و پادشاهی او تا زمانی که خورشید میتابد ،استوار
خواهد بود،
 37مانند ماه که شاهد باوفای �آسمان است،
او همیشه پایدار خواهد بود».
زاری برای شکست پادشاه

 38ا ّما اکنون بر پادشاه برگزیدهات خشمناک هستی
و او را ترک نمودهای.
 39پیمان خود را با بندهات شکستهای
و تاج او را بر زمین زدهای.
 40دیوارهای شهر او را ویران کرده
و قلعههایش را به خرابه تبدیل نمودهای.
 41رهگذران دارایی او را تاراج میکنند
و همسایگانش او را مسخره مینمایند.
 42به دشمنانش پیروزی دادهای
و �آنها را شادمان ساختهای.
 43شمشیرش را کُند ساخته
و در میدان جنگ به او کمک نکردی.
 44عصای سلطنت را از او گرفتی
و تختش را سرنگون ساختی.
 45پیش از وقت ،او را به پیری رساندی
و نزد مردم او را رسوا نمودی.
دعا برای رهایی

�	46آیا برای همیشه خود را از من پنهان میکنی؟
تا به کی �آتش خشمت فروزان خواهد بود؟
 47خداوندا ،به یاد �آور که عمر ما بسیار کوتاه است،
و تو تمام انسانها را فانی �آفریدهای.
 48چه کسی میتواند خود را از چنگال مرگ برهاند؟
کیست �آن کسیکه بتواند از رفتن به گور خودداری کند؟
 49خداوندا� ،آن مح ّبتی که از اول به ما داشتی ،چه شد؟
کجاست �آن پیمانی که با کمال وفاداری با داوود بستی؟
 50خداوندا ،ببین که مردم چگونه به من که خادم تو هستم
توهین میکنند
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و چطور اهانتهای کافران را تح ّمل میکنم!
 51دشمنان تو ،پادشاه برگزیدٔه تو را مسخره میکنند
و هر کجا که میرود ،به او اهانت میکنند.
 52خداوند تا به ابد متبارک باد!
�آمین و �آمین!
کتاب چهارم

(مزامیر )106-90

مزمور 90
دعای موسی ،مرد خدا

خدا و انسان فانی

 1خداوندا ،تو همیشه پناهگاه ما بودهای.
 2پیش از �آن که کوهها را بیافرینی
و زمین و جهان را به وجود �آوری،
از ازل خدا بودهای و تا ابد خدا خواهی بود.
 3تو �آدمیان را به خاک برمیگردانی و میگویی:
«ای فرزندان �آدم به خاک بازگردید».
 4هزاران سال در نظر تو مانند یک روز است،
مانند دیروز که گذشته است
و مانند پاسی از شب.
 5تو ما را مانند توفان از جا میکنی،
زندگی ما مانند یک خواب است،
مثل گیاهی که صبحگاهان میروید،
 6صبحگاهان میروید
و شب هنگام از بین میرود.
 7با غضب تو از بین میرویم
و خشم تو ما را به وحشت میاندازد.
 8گناهان ما را در حضور خود گذاشتهای
و خطاهای پنهانی ما نزد تو �آشکار است.
 9غضب تو عمر ما را کوتاه میسازد
و مانند خیالی به �آن خاتمه میدهد.
 10دوران عمر ما هفتاد سال است
و یا اگر قویتر باشیم ،ممکن است هشتاد سال زندگی کنیم،
ا ّما همٔه دوران زندگی ما �آمیخته با رنج و زحمت است
و بزودی به سر میرسد و فنا میشویم.
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 11چه کسی میتواند میزان خشم تو را بداند؟
چه کسی میداند که از غضب تو چقدر باید ترسید؟
 12به ما تعلیم بده تا بدانیم که دوران عمر ما چقدر کوتاه است،
تا شاید عاقل شوی.
 13خداوندا ،خشم تو چقدر طول خواهد کشید؟
بر بندگان خود رحم فرما.
 14صبحگاهان دلهای ما را از مح ّبت پایدار خود لبریز گردان
تا عمر خود را با سرود و شادی به سر بریم.
 15به اندازٔه روزهایی كه غم نصیب ما کردی،
اکنون ما را شادمان ساز.
 16تا بندگانت کارهای عجیب تو را مشاهده کنند
و فرزندان ما قدرت عظیم تو را ببینند.
 17رحمت و لطف تو ،ای خدای ما ،نصیب ما باد
و خدا ما را در تمام كارهایمان برکت دهد!

مزمور 91
خدا ،پشتیبان ما

 1کسیکه به خدا پناه میبرد
و در زیر سایٔه رحمت قادر متعال زندگی میکند،
 2به خداوند میگوید:
«تو پناهگاه و نگهدار من هستی،
خدای من که بر تو توکّل دارم».
 3او تو را از دام خطر نجات میدهد،
و از بلاهای کشنده محافظت میکند.
 4او تو را در زیر بالهای خود پناه خواهد داد
و از تو محافظت خواهد نمود .وفاداری او حافظ
و پشتیبان تو خواهد بود.
 5از خطرات هنگام شب
و یا از بلای ناگهانی در روز نخواهی ترسید.
 6از طاعونی که در تاریکی پیش میرود،
و یا از وبایی که به هنگام روز کشتار میکند ،هراسی
نخواهی داشت.
 7اگر هزار نفر در کنار تو کشته شوند
و ده هزار نفر در اطراف تو بیفتند،
به تو �آسیبی نخواهد رسید.
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 8به چشم خود خواهی دید
که مردم شریر چگونه مجازات میشوند.
 9تو خداوند را پناه خود ساختی،
و قادر متعال را پشتیبان خود خواندی.
 10بنابراین هیچ بلایی بر تو واقع نخواهد گشت
و هیچ بدی به خانٔه تو نزدیک نخواهد شد.
 11زیرا او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد،
تا هرجایی که تو بروی ،از تو مراقبت نمایند.
�	12آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت،
مبادا پایت به سنگی بخورد.
 13شیر ژیان و مار س ّمی را در زیر پای خود لگدمال خواهی کرد.
 14زیرا خداوند میگوید�« :آنانی که مرا دوست میدارند،
نجات خواهم داد؛
و چون به نام من ایمان دارند از �آنها پشتیبانی خواهم كرد.
 15وقتی دعا کنند ،دعایشان را مستجاب خواهم کرد؛
وقتی دچار مشکلات شوند با �آنان خواهم بود،
�آنان را رهایی داده ،سرافراز خواهم ساخت.
 16به �آنان عمر طولانی میبخشم
و �آنها را نجات خواهم داد».

مزمور 92
سرود برای سبت

سرود شکرگزاری

 1شکرگزاری از تو ،ای خداوند ،چه نیکوست.
نام تو ،ای خدای متعال ،شایستٔه شکر و سپاس است.
 2صبحگاهان بهخاطر مح ّبت پایدارت،
و شامگاهان به سبب وفاداریت تو را سپاس میگوییم.
 3تو را با ساز ده تار و نغمٔه بربط سپاس میگوییم.
 4تو ای خداوند ،مرا با کارهای عجیبت شادمان ساختهای
بنابراین بهخاطر کارهایت با شادی میسرایم.
 5ای خداوند ،کارهای تو چقدر شگفتانگیز
و افکار تو چقدر عمیق است.
 6شخص نادان �آن را درک نمیکند
و احمق معنی �آنها را نمیفهمد.
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 7اگرچه مردم شریر مانند علف هرزه برویند
و اشخاص بدکار کامران گردند،
سرانجام برای همیشه از بین خواهند رفت.
 8ا ّما تو ای خداوند ،تا ابد متعال هستی.
 9دشمنان تو ای خداوند ،هلاک خواهند گشت
و مردم شریر پراکنده خواهند شد.
 10تو مرا مانند گاو وحشی ،قوی
و ُپر از شادمانی ساختی.
 11چشمانم نابودی دشمنانم را دیده،
و گوشهایم فریاد شریران را شنیده است.
 12نیکوکاران مانند نخل رشد نموده
و مانند سدر لبنان نمو خواهند كرد.
�	13آنها مانند درختانی هستند که در خانٔه خداوند کاشته شده،
و در معبد بزرگ خدای ما شکفته میشوند.
�	14آنها در زمان پیری نیز میوه خواهند داد،
و همیشه سبز و شاداب خواهند بود،
 15تا اعلام کنند که خدا عادل است
و هیچ بدی در او نمیباشد.

مزمور 93
پادشاهی خدا

 1خداوند پادشاه است.
او به شوکت و اقتدار �آراسته است.
زمین را محکم در جای خود استوار نمود
و جنبش نخواهد خورد.
 2تخت تو از ابتدا برقرار بوده
و تو از ازل بودهای.
 3ای خداوند ،اقیانوسها میخروشند
و دریاها طغیان میکنند.
 4خداوند که در �آسمانها حکومت میکند،
قویتر از امواج خروشان اقیانوسها
و طغیان دریاها میباشد.
 5ای خداوند ،احکام تو مطمئن
و معبد بزرگ تو تا ابدال�آباد مقدّس است.
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مزمور 94

خدا ،داور جهان

 1ای خداوند ،تو خدای انتقام گیرنده هستی،
خشم خود را �آشکار ساز!
 2ای داور جهان ،برخیز
و متک ّبران را به سزای كارهایشان برسان.
 3خداوندا ،تا به کی شریران موفّق
و کامران خواهند بود؟
 4تا به کی جنایتکاران بر خود خواهند بالید
و بر کارهای خود افتخار خواهند نمود؟
 5خداوندا� ،آنها قوم تو را از بین میبرند
و به �آنانی که به تو تعلّق دارند ،ظلم میکنند.
 6بیوه زنان و یتیمان
و غریبانی را که در این سرزمین زندگی میکنند ،میکشند.
 7میگویند« :خداوند نمیبیند
و خدای اسرائیل متو ّجه نمیشود».
 8ای قوم من ،چقدر نادان هستید،
کی میخواهید بفهمید؟
�	9آیا خدایی که گوش را به ما داد ،نمیشنود!
و یا خدایی که چشم را �آفرید ،نمیبیند؟
 10او که ملّتها را سرزنش میکند� ،آیا �آنان را مجازات
نخواهد کرد؟
�آیا او که همٔه مردم را تعلیم میدهد ،خودش متو ّجه نمیشود؟
 11خداوند از افکار �آدمیان �آگاه است
و میداند که افكار ما بیهوده است.
 12خوشا به حال کسیکه تو او را ت�أدیب میکنی
و شریعت خود را به او می�آموزی.
 13در روز سختی به او �آرامش میبخشی؛
ی که گناهکاران را به مجازات میرسانی.
روز 
 14خداوند قوم خود را فراموش نمیکند
و قوم برگزیدٔه خود را هرگز رد نخواهد کرد.
 15بار دیگر عدالت به دادگاهها باز خواهد گشت
و عادلان از �آن پشتیبانی خواهند کرد.
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 16در مقابل شریران ،چه کسی از من دفاع خواهد کرد؟
در برابر مردم بدکار ،چه کسی مرا یاری خواهد نمود؟
 17اگر خداوند به من کمک نمیکرد،
تا به حال نابود شده بودم.
 18وقتی فریاد کردم که میافتم،
تو ای خداوند از روی مح ّبت پایدارت ،دستم را گرفتی.
 19هنگامیکه اضطراب و نگرانی به من روی می�آورد،
تو ای خداوند مرا تسلّی میدهی و شادمان میسازی.
 20با داوران ظالم که قانون را ظالمانه اجرا میکنند،
سر و کاری نداری.
�	21آنان برای مردم درستکار دسیسه میچینند
و اشخاص بیگناه را به مرگ محکوم میکنند.
 22ا ّما خداوند پشتیبان من است
و از من دفاع میکند.
 23او �آنان را بهخاطر شرارتشان مجازات خواهد كرد
و به سبب گناهانشان �آنان را نابود خواهد نمود.
بلی ،خداوند ،خدای ما �آنها را بکلّی نابود خواهد ساخت.

مزمور 95

دعوت به عبادت و پرستش

 1بیایید خداوند را بسراییم
و برای او که پشتیبان و نجاتدهندٔه ماست� ،آواز
شادمانی سر دهیم.
 2با شکرگزاری به پیشگاه او بیاییم
و با سراییدن سرودهای شاد ،او را پرستش نماییم.
 3زیرا خداوند ،خدای متعال است،
پادشاه بزرگ بر تمام خدایان.
 4او فرمانروای سراسر زمین است،
از اعماق اقیانوسها تا فراز بلندترین قلّهها.
 5زمین و دریاها همه به او تعلّق دارند
زیرا که او �آنها را ساخته است.
 6بیایید در پیشگاه او ،س ِر تعظیم فرود �آوریم و او را بپرستیم،
بیایید در حضور او زانو بزنیم ،زیرا که او ما را �آفریده است.
 7او خدای ما
و ما قوم او هستیم،
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ما گلّٔه او و او شبان ماست.
به �آنچه او امروز میگوید ،گوش کنید:
مسا ،تم ّرد نکنید.
« 8مانند اجدادتان در بیابان مریبا و ّ
�	9آنها در �آنجا مرا امتحان کردند،
درحالیکه همٔه كارهایی را که انجام داده بودم ،با
چشمان خود دیده بودند.
 10مدّت چهل سال از �آنها بیزار بودم و گفتم:
این مردم ذاتاً گمراه هستند
و از دستورات من سرپیچی میکنند!
 11در خشم سوگند یاد کردم
که �آنها به �آرامی من نخواهند رسید».

مزمور 96

خداوند ،پادشاه و داور جهان

(اول تواریخ )33-23:16

 1برای خداوند سرودی تازه بسرایید،
تمام مردم جهان برای خداوند سرود بخوانند.
 2برای خداوند سرود بخوانید و او را پرستش نمایید،
کارهای نیکوی او را هر روز اعلام نمایید و بگویید که
او ما را نجات داده است.
 3جلال و شکوه او را به همٔه اقوام جهان بیان کنید
و کارهای شگفتانگیز او را به همٔه مردم بگویید.
 4خداوند بزرگ و سزاوار پرستش است،
همه باید او را با شایستگی کامل پرستش کنند ،او برتر
از تمام خدایان است.
 5خدایان اقوام دیگر فقط ُبت هستند،
ا ّما خداوند� ،آفرینندٔه �آسمانهاست.
 6شکوه و جلال از �آن او
و قدرت و جمال در معبد بزرگ اوست.
 7ای اقوام روی زمین ،خداوند را ستایش کنید
و جلال و قدرت او را بستایید.
 8نام ُپر شکوه او را ستایش نمایید،
با هدایای خود به معبد بزرگ او بیایید.
 9ای تمامی مردم زمین ،خداوند را در لباس پرهیزکاری بپرستید
و با لرز در حضور او سجده کنید.
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 10به همٔه اقوام جهان بگویید:
«خداوند پادشاه است .زمین محکم و استوار است و
تکان نخواهد خورد.
او مردم را از روی انصاف داوری خواهد کرد».
�	11آسمان و زمین شادی کنند.
دریا و هرچه در �آن است به خروش �آید.
 12کشتزارها و هرچه در �آنهاست شادمان گردند
و درختان جنگل از خوشی فریاد زنند،
 13وقتیکه خداوند برای داوری می�آید.
خداوند مردم را با عدالت و انصاف داوری خواهد نمود.

مزمور 97

خدا ،فرمانروای بزرگ

 1خداوند سلطنت میکند ،پس زمین شادی کند
و جزیرهها مسرور گردند.
 2ابرها و تاریکی او را احاطه کردهاند.
سلطنت او بر عدالت و انصاف استوار است.
�	3آتش ،پیشاپیش او حرکت میکند
و تمام دشمنانش را از هرسو میسوزاند.
 4برقهایش جهان را روشن میکند
و زمین �آن را میبیند و میلرزد.
 5کوهها در مقابل خداوند سراسر زمین،
مانند موم �آب میشوند.
�	6آسمانها عدالت او را اعلام میکنند
و همٔه اقوام جهان جلال او را مشاهده میکنند.
 7تمام بتپرستان شرمنده میشوند.
ای تمامی خدایان ،در مقابل خداوند زانو بزنید.
 8ای خداوند ،بهخاطر داوریهای تو
مردم صهیون شادمان هستند
و اهالی یهودا شادی میکنند.
 9زیرا تو ای خداوند متعال،
فرمانروای سراسر زمین و بالاتر از تمام خدایان هستی.
 10خداوند �آنانی را که از شرارت نفرت دارند ،دوست میدارد.
او جان مؤمنین خود را حفظ میکند
و �آنها را از دست شریر نجات میدهد.
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 11نور خدا بر مردمان صالح میتابد
و شادمانی نصیب نیکوکاران میگردد.
 12شما ای نیکوکاران،
بهخاطر �آنچه خدای مقدّس انجام داده است ،شادی نمایید.
کارهای خداوند را به یاد �آورید
و او را شکر نمایید.

مزمور 98

خدا ،فرمانروای جهان

 1برای خداوند سرودی تازه بسرایید،
زیرا او کارهای شگفتانگیز انجام داده است،
او با قدرت بازوی مقدّس خود پیروز شده است.
 2خداوند پیروزی خود را اعلام کرد
و قدرت نجات بخش خود را به سایر ملل نشان داد.
 3او با صداقت و مح ّبت پایدار خود
به قولی که به قوم اسرائیل داده بود وفا کرد
و تمام مردم جهان ،پیروزی خدای ما را مشاهده کردند.
 4ای ساکنان زمین ،با شادی برای خداوند سرود بخوانید،
با سرودهای خود و �آواز شادی او را بپرستید.
 5خداوند را با بربط
و سرود ستایش کنید.
 6شیپور و ُسرنا را به صدا در�آورید
و با فریاد شادی برای خداوند ،پادشاه ما بسرایید.
 7دریا و هرچه در �آن است،
جهان و ساکنان �آن به جوش و خروش �آیند.
 8ای رودخانهها دست بزنید و ای کوهها،
در حضور خداوند ،با شادی �آواز بخوانید،
 9زیرا او برای فرمانروایی جهان می�آید
و جهان را با عدالت و انصاف داوری خواهد کرد.

مزمور 99

خدا ،پادشاه بزرگ

 1خداوند سلطنت میکند،
ای مردم زمین بلرزید،
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او بر تخت خود که بر روی بالهای فرشتگان است،
نشسته است ،پس زمین بلرزد.
 2خداوند در صهیون جلوس فرموده
و فرمانروای تمام ملّتهاست.
 3همه ،نام ُپرشکوه او را با احترام بپرستند،
زیرا او قدّوس است.
 4ای پادشاه قادر ،ای دوستدار عدالت،
تو برابری را برقرار ساختی
و عدالت و انصاف را در اسرائیل به عمل �آوردی.
 5خداوند ،خدای ما را ستایش کنید
و در برابر تختش ،او را پرستش نمایید،
زیرا که او خدای مقدّس است.
 6وقتی کاهنان او،
یعنی موسی و هارون و همچنین سموئیل دعا کردند و
از او کمک خواستند،
او دعای ایشان را مستجاب فرمود.
 7او از میان ستون ابر با �آنها صحبت کرد
و �آنها دستورات و اوامر او را اطاعت نمودند.
 8ای خداوند ،ای خدای ما،
		 تو دعای �آنان را مستجاب فرمودی
و به �آنها نشان دادی که تو خدای بخشندهای،
هرچند تو �آنها را بهخاطر گناهانشان تنبیه نمودی.
 9خداوند ،خدای ما را ستایش کنید
و او را بر کوه مقدّسش پرستش نمایید،
زیرا خداوند ،خدای ما قدّوس است.

مزمور 100
سرود شکرگزاری

 1ای مردم جهان ،برای خداوند �آواز شادی بخوانید.
 2خداوند را با شادی پرستش کنید،
با سرودهای نشاطانگیز به حضور او بیایید.
 3بدانید که خداوند ،خداست.
او ما را �آفرید و ما متعلّق به او هستیم.
ما قوم او و گوسفندان چراگاه او میباشیم.
 4با شکرگزاری به درگاه او بیایید
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و در صحنهای او ،او را بپرستید،
او را شکر کنید و نام او را بستایید.
 5زیرا او خدای مهربان است
و مح ّبت پایدار
و وفاداری او تا ابد استوار است.

مزمور 101
سرود داوود

وعدۀ پادشاه

 1ای خداوند ،رحمت و عدالت تو را میستایم
و برای تو سرود میخوانم.
 2رفتار من بیعیب خواهد بود.
چه وقت به نزد من خواهی �آمد؟
در خانٔه خود با پاکی زندگی خواهم نمود.
 3از کارهای بد خودداری میکنم.
از کارهای کسانیکه گمراه شدهاند ،نفرت دارم
و همنشین �آنها نمیشوم.
 4از مردم کجرو دوری میکنم
و با بدی و شرارت کاری ندارم.
�	5آنهایی را که از دیگران بدگویی میکنند،
از بین میبرم؛
و اشخاص مغرور و متک ّبر
را تح ّمل نمیکنم.
 6از کسانیکه به خداوند وفادارند،
		 حمایت میکنم
و �آنها را در کاخ خود سکونت خواهم داد.
�آنهایی را که زندگی پاک و بیعیب دارند
به کار خواهم گماشت.
 7شخص فریبکار را در کاخ خود راه نخواهم داد
و کسی را که دروغگوست در حضور خود نخواهم
پذیرفت.
 8همهروزه مردم بدکار را در مملکت خود نابود خواهم
کرد
و شهر خدا را از وجود اشخاص شریر پاک خواهم
ساخت.
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مزمور 102

دعای شخصی درمانده که اعتراضهای خود را به خداوند میگوید

دعای شخص جوان

 1خداوندا ،دعایم را بشنو و به فریاد من برس.
 2در روزهای سختی از من روی متاب.
به من گوش بده و چون تو را بخوانم،
دعایم را هرچه زودتر مستجاب فرما.
 3زیرا روزهای عمرم مانند دود برباد میرود
و استخوانهایم مانند �آتش میسوزد.
 4دل من شکسته و مثل کاه خشک و پژمرده شده است.
اشتها و میل به غذا ندارم.
 5از بس ناله کردهام،
در بدنم فقط پوست و استخوان باقی مانده است.
 6مثل مرغ وحشی در صحرا
و مانند جغد در خرابهها به سر میبرم.
 7خوابم نمیبرد،
مانند پرندهای بر پشتبام ،تنها ماندهام.
 8دشمنانم هر روز مرا سرزنش میکنند
و مسخرهكنندگانم مرا لعنت مینمایند.
9 10-بهخاطر خشم و غضب تو،
به جای نان ،خاکستر میخورم
و اشکهایم با �آبی که مینوشم� ،آمیختهاند،
زیرا تو مرا بلند كرده و بر زمین زدی.
 11عمرم مانند سایههای غروب به سرعت رو به زوال است
و همچون گیاه پژمرده میشوم.
 12ا ّما تاج و تخت تو ای خداوند ،ازلی و ابدی است
و تمام نسلهای بشر نام تو را به یاد خواهند �آورد.
 13میدانم که تو خواهی �آمد و بر صهیون رحم خواهی كرد
و اكنون وقت �آن است تا وعدهای را که داده بودی،
عملی کنی ،و رحمت خود را نشان بدهی.
 14هرچند صهیون ویران شده،
بندگان تو �آن را دوست دارند؛
گرچه خرابه گشته،
دلشان به حال �آن میسوزد.
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 15ملل جهان از نام خداوند،
و پادشاهان روی زمین،
از عظمت و جلال او خواهند ترسید.
 16هنگامیکه خداوند صهیون را دوباره �آبادکند،
جلال و شکوه او �آشكار خواهد شد.
 17به ِ
زاری بیچارگان گوش خواهد داد
و دعای ایشان را اجابت خواهد كرد.
 18این را برای نسلهای �آینده بنویسید تا از کارهای خداوند
�آگاه شوند
و کسانیکه هنوز به دنیا نیامدهاند ،او را بستایند.
 19خداوند از جایگاه عالی و مقدّس خود در �آسمان
به زمین نظر افکنده است.
 20نالههای زندانیان را شنید
و �آنهایی را که محکوم به مرگ بودند ،رهایی بخشید.
 21در نتیجه نام خداوند در صهیون ذکر خواهد گردید
و در اورشلیم او را خواهند پرستید،
 22وقتی همٔه اقوام و پادشاهان جهان با هم جمع شوند
و او را پرستش نمایند.
 23خداوند مرا در جوانی ضعیف و ناتوان ساخت
و عمرم را کوتاه کرد.
 24ای خدا نگذار که اکنون بمیرم،
قبل از �آنکه به پیری برسم.
ای خدا ،تو تا به ابد زنده هستی
 25در ابتدا زمین را �آفریدی
و �آسمانها کار دستهای توست.
�	26آنها از میان خواهند رفت،
ا ّما تو باقی خواهی ماند.
همٔه �آنها همچون لباس ،کُهنه خواهند شد
و تو �آنها را مانند ردا عوض خواهی كرد و دور خواهی
انداخت و نابود خواهند شد.
 27ا ّما تو همیشه همان هستی
و عمر تو ،پایانی نخواهد داشت.
 28فرزندان ما ،در پناه تو در امان هستند
و در زیر سایٔه حمایت تو،
نسل �آنها پایدار خواهد بود.
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مزمور 103
سرود داوود

محبت خدا
ّ

 1ای جان من خداوند را ستایش کن!
ای تمام وجود من ،نام مقدّس او را سپاس بخوان.
 2ای جان من ،خداوند را ستایش کن!
و احسانهای او را فراموش نکن.
 3او تمام گناهان مرا میبخشد
و همٔه مرضهایم را شفا میدهد.
 4مرا از دست مرگ میرهاند
و با مهر و مح ّبت پایدار خود ،مرا برکت میدهد.
 5مرا از نعمات خود بهرهمند میکند،
تا مانند عقاب ،جوان و قوی بمانم.
 6خداوند ،عدالت را برای مظلومان بجا می�آورد
و از حق ایشان دفاع میکند.
 7او ارادٔه خود را به موسی �آشکار ساخت
و قوم اسرائیل ،معجزات او را دیدند.
 8خداوند ،رحیم و مهربان است.
دیرغضب و بسیار رئوف.
 9کینه به دل نمیگیرد و خشم او دیر نمیپاید.
 10ما را بر حسب گناهانمان مجازات نمیکند
و طبق خطاهایمان ما را تنبیه نمینماید.
 11زیرا به اندازهای که �آسمان از زمین بلندتر است،
به همانقدر مح ّبت پایدار خداوند بر �آنانی که او را
گرامی میدارند ،عظیم است.
 12به اندازهای که مشرق از مغرب دور است،
به همانقدر گناهان ما را از ما دور میسازد.
 13همانقدر که پدر با فرزندان خود مهربان است،
همانطور نیز خداوند با کسانیکه او را گرامی
میدارند ،مهربان است.
 14زیرا میداند که ما چگونه سرشته شدهایم
و به یاد می�آورد که ما از خاک هستیم!
 15عمر �آدمی همچون علف صحراست.
مانند گل وحشی میشکفد.
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 16وقتی باد بر �آن بوزد ،از بین میرود
و اثری از �آن برجای نمیماند.
 18-17ا ّما برای �آنانی که خداوند را گرامی میدارند
و پیمان خود را با او حفظ میکنند
و اوامر او را بجا می�آورند،
مح ّبت او همیشه پایدار است و لطف او بر تمام
نسلهای ایشان.
 19خداوند تخت خود را در �آسمانها برقرار کرده
و از �آنجا بر همٔه عالم حکمرانی میکند.
 20ای فرشتگان نیرومند که فرمانبردار او هستید
و اوامر او را بجا می�آورید،
او را ستایش کنید!
 21ای لشکریان �آسمانی،
ای خدمتگزارانی که ارادٔه خداوند را انجام میدهید،
او را ستایش کنید!
 22ای همٔه مخلوقات خداوند،
او را در سراسر قلمرو او بستایید.
ای جان من خداوند را ستایش کن!

مزمور 104
در ستایش خالق

 1ای خداوند ،خدای من ،تو چقدر بزرگ هستی!
تو با عظمت و جلال �آراستهای.
 2خود را با نور پوشانیده
و �آسمان را مانند خیمهای گسترانیدهای.
 3خانهات را بر فراز �آبها بنا نمودهای.
ابرها را ارابٔه خود ساختهای
و بر بالهای باد سوار شدهای.
 4بادها پیام�آوران تو
و شعلههای �آتش خادمان تو هستند.
 5اساس زمین را چنان استوار کردی
که هرگز تکان نمیخورد.
 6دریاها �آن را مانند ردا دربر گرفت
و �آب ،کوهها را پوشانید.
 7از توبیخ تو� ،آبها خروشیدند
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و از شنیدن صدای فرمان تو� ،آنها گریختند.
 8از روی کوهها به دشتها جاری شدند
		 و دشتها را ُپر کردند،
به جاهایی که برای �آنها تعیین نموده بودی.
 9برای �آنها حدودی را مع ّین کردی تا از �آن نگذرند
و بار دیگر تمام روی زمین را نپوشانند.
 10چشمهها را در وادیها
و رودخانهها را بین کوهها جاری ساختی.
 11تا حیوانات وحشی از �آنها بنوشند
و الاغهای وحشی ،تشنگی خود را فرونشانند.
ِ
درختان نزدیک �آنها �آشیانه
 12پرندگان ،بر شاخههای
میسازند
و نغمهسرایی میکنند.
 13از �آسمان بر کوهها باران میبارانی
و زمین را از نعماتت ُپر میسازی.
 14برای مصرف حیوانات علف را میرویانی
و برای انسانها نباتات را �آفریدی
تا غذای خود را از �آنها به دست �آورند.
 15تا برای شادی دل خود شراب،
و برای شادابی چهرٔهشان روغن،
و جهت تقویت جسمانی خود ،نان ته ّیه کنند.
 16سروهای لبنان که درختان خداوند هستند،
سیراب میشوند.
 17پرندگان بر درختان سرو،
و لکلکها روی درختان صنوبر� ،آشیانه میسازند.
 18کوهها پناهگاه ُبزهای کوهی
و صخرهها لانٔه گورکنهاست.
 19مهتاب را جهت تعیین فصلها �آفریدی
و �آفتاب وقت غروب خود را میداند.
 20شب را به وجود �آوردی تا در تاریکی �آن
حیوانات وحشی از لانههای خود بیرون �آیند.
 21شیرهای جوان برای طعمهای که خدا برایشان فراهم
کرده است ،غ ّرش میکنند.
 22در وقت طلوع �آفتاب ،دوباره به بیشٔه خود میروند
و استراحت میکنند.
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 23انسانها برای کسب و کار 				
از خانههای خود بیرون میروند
و تا هنگام شب تلاش میکنند.
 24خداوندا ،کارهای تو چه بسیار است،
همٔه �آنها را با حکمت انجام دادهای،
زمین از مخلوقات تو ُپر است.
 25اقیانوسها بزرگ و وسیع هستند
و حیوانات بیشمار،
کوچک و بزرگ در �آنها زندگی میکنند.
 26کشتیها بر روی �آنها حركت میکنند
و هیولای دریایی در �آنها بازی میکند.
 27همٔه �آنها محتاج تو هستند،
تا ِ
روزی �آنها را بدهی.
 28هر �آنچه تو به �آنها میدهی،
		�آنها جمع مینمایند.
تو برایشان غذا �آماده میکنی و �آنها را سیر میسازی.
 29وقتی از �آنها روی برمیگردانی ،به وحشت میافتند
و هنگامیکه جانشان را میگیری ،میمیرند
و به خاک برمیگردند زیرا که از �آن ساخته شدهاند.
 30چون روح خود را میفرستی زنده میشوند
و زمین ،زندگی تازه پیدا میکند.
 31جلال خداوند جاودان باد.
خداوند از کارهای خود خشنود باشد.
 32او به زمین مینگرد و زمین به لرزه می�آید
			
و چون کوهها را لمس میکند،
چون �آتشفشان َف َوران میکنند.
 33تا زندهام سرود حمد خواهم سرایید،
و تا �آخر عمر خود ،خداوند را ستایش خواهم كرد.
 34امیدوارم که دعا و مناجات من او را خشنود سازد،
زیرا او سرچشمٔه سرور و شادی من است.
 35گناهکاران از روی زمین محو شوند
و اثری از مردمان بدکار باقی نماند.
ای جان من خداوند را ستایش کن.
خداوند را سپاس باد.
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مزمور 105
خدا و قوم او

(اول تواریخ )22-8:16

 1خداوند را شکر کنید
و عظمت او را بیان نمایید.
کارهایی را که انجام داده است ،به جهانیان اعلام نمایید.
 2برای او سرود حمد بسرایید
و کارهای عظیم او را به مردم بگویید.
 3جلال بر نام مقدّس او باد!
شادمان باد دلهای کسانیکه خداوند را میجویند!
 4از خدا کمک بطلبید
و همیشه او را بپرستید.
ِ
فرزندان بندٔه او ابراهیم،
 6-5ای
و ای فرزندان یعقوب ،برگزیدٔه او،
معجزات و داوریهای خدا را به یاد �آورید.
 7خداوند ،خدای ماست.
او همٔه زمین را داوری میکند.
 8او پیمان خود را تا به ابد نگاه خواهد داشت،
کلامی را که فرمان داد ،برای هزار نسل.
 9پیمانی را که با ابراهیم بست،
وسوگندی را که با اسحاق یاد کرد ،حفظ خواهد نمود.
 10عهدی با یعقوب بست،
پیمانی جاودانه با اسرائیل.
 11خداوند فرمود« :سرزمین کنعان را
به عنوان ملک ّیت به شما میبخشم».
 12وقتی تعداد �آنها کم بود
و در سرزمین کنعان غریب
 13و در کشورها و سلطنتها سرگردان بودند،
 14خداوند به هیچکس اجازه نداد که به �آنها �آزاری برساند
و برای پشتیبانی �آنها به پادشاهان هشدار داد
 15و فرمود« :به برگزیدگان من ظلم نکنید
و به انبیای من ضرر نرسانید».
 16وقتیکه خداوند قحطی در کشور پدید �آورد
و هیچ چیزی برای خوردن پیدا نمیشد،
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 17یوسف را پیشتر از �آنها به مصر فرستاد،
که به عنوان غلام فروخته شد.
 18پاهای او را با زنجیر بستند
و یوغ �آهنین بر گردنش گذاشتند.
 19تا زمانی که گفتههای او به حقیقت پیوست
و کلام خداوند سخن او را ت�أیید کرد.
 20پس فرعون او را �آزاد کرد
و فرماندار مردم او را رها نمود.
 21سپس او را بر کاخ خود حاکم ساخت
و او را فرماندار تمام سرزمین خود نمود،
 22تا تمام بزرگان مملکت را تحت فرمان خود در� َآو َرد
و رهبران قوم را تعلیم دهد.
 23سپس یعقوب به مصر �آمد
و به عنوان بیگانه در �آنجا ساکن شد.
 24خداوند در �آنجا فرزندان زیادی به �آنها داد
و �آنها را از دشمنانشان قویتر ساخت.
 25خداوند کاری کرد
		 که مردم مصر از قوم اسرائیل متن ّفر شدند
و با �آنها با حیله رفتار کردند.
 26سپس خدا موسی خادم خود
و هارون برگزیدٔه خویش را فرستاد.
�	27آنها قدرت خداوند را با انجام معجزات
در سرزمین مصر نشان دادند.
 28خدا تاریکی بر �آن سرزمین فرستاد،
ا ّما مصریان امر او را اطاعت نکردند.
 29رودخانههای �آنها را به خون تبدیل کرد
و همٔه ماهیان �آنها را کشت.
 30بعد قورباغهها به �آن سرزمین هجوم �آوردند
و حتّی کاخ سلطنتی هم ُپر از قورباغه شد.
 31به امر خداوند انواع مگس و پشه
سراسر �آن سرزمین را ُپر ساخت.
 32به جای باران،
تگرگ و رعد و برق را به سرزمینشان فرستاد.
 33تاکستانها و درختان انجیر
و درختان �آنها را از بین برد.
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 34به فرمان او،
میلیونها ملخ حملهور شدند،
 35و همٔه نباتات
و غلا ّت �آنجا را خوردند.
 36او تمام نخستزادگان مصریان را
به قتل رسانید.
�	37آنگاه قوم اسرائیل را که همگی سالم و نیرومند بودند،
با نقره و طلا از مصر خارج کرد.
 38چون مردم مصر از �آنها میترسیدند،
از رفتن ایشان خوشحال شدند.
 39خدا به هنگام روز ابر را سایبان �آنها ساخت
و هنگام شب با ستون �آتش به �آنها روشنایی
میبخشید.
�	40آنها از او تقاضا کردند و او به �آنها بلدرچین داد
و برایشان غذای فراوان از �آسمان فرستاد تا سیر شوند.
 41صخره را شکافت و از �آن �آب گوارا فوران کرد
و مثل رودخانه در صحرای خشک جاری شد.
 42زیرا پیمان مقدّس خود را با ابراهیم به یاد �آورد.
 43به این ترتیب قوم برگزیدٔه خود را
با سرود شادمانی از مصر بیرون �آورد.
 44او سرزمین اقوام دیگر را
با تمام محصولاتش به �آنها داد
 45تا احکام او را بجا �آورند و قوانین او را اطاعت نمایند.
خداوند را سپاس باد!

مزمور 106

مهربانی خدا بر قومش

 1خداوند را شکر کنید!
خداوند را سپاس گویید ،زیرا او نیکوست؛
و مح ّبت پایدار او جاودانه است.
 2چه کسی میتواند کارهای عظیمی را که او انجام داده
است ،بیان کند؟
چه کسی میتواند شکر او را �آنطور که شایسته است،
بجا �آورد؟
 3خوشا به حال کسانیکه احکام او را بجا می�آورند
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و همیشه �آنچه را که درست است انجام میدهند.
 4خداوندا ،وقتی قوم خود را یاری میکنی ،مرا هم به یاد�آور.
وقتی �آنها را نجات میدهی ،مرا هم نجات بده
 5تا سعادت قوم خود را ببینم
و در شادمانی ا ّمت تو شریک گردم
و در افتخاری که به قوم خود میبخشی ،سهیم باشم.
 6ما هم مانند اجداد خود گناهکار هستیم،
ما نیز خطا کرده و شرارت ورزیدهایم.
 7اجداد ما در مصر ،کارهای عجیب تو را درک نکردند،
�آنها مهر و مح ّبت پایدار تو را فراموش کردند
و در ساحل دریای سرخ علیه قادر متعال شورش کردند.
 8ا ّما او همانطور که وعده داده بود� ،آنها را رهایی داد
تا قدرت عظیم خود را نشان دهد.
 9او به دریای سرخ فرمان داد و دریا خشک شد؛
و قوم خود را از میان دریا از روی خشکی گذرانید.
�	10آنها را از دست �آنانی که از ایشان نفرت داشتند ،رهانید
و از چنگ دشمنانشان نجات داد.
 11ا ّما �آب ،تمام دشمنان �آنها را غرق کرد
به طوری که حتی یکی از �آنان هم باقی نماند.
 12در �آن وقت �آنها به وعدٔه او ایمان �آوردند
و برای او سرود شکرگزاری خواندند.
 13ا ّما �آنها بزودی همٔه کارهای او را فراموش کردند
و منتظر مشورت و نصایح او نشدند.
 14بلکه با خواهشهای نفسانی خود،
خدا را در صحرا �آزمودند.
 15پس او �آنچه را که خواسته بودند ،به ایشان عطا کرد،
ا ّما مرض کشندهای در بین �آنها فرستاد.
 16در بیابان به موسی
و به هارون ،خدمتگزار مقدّس خداوند حسادت ورزیدند.
 17پس زمین دهان باز کرد
و داتان و ابیرام و همراهانش را در خود فروبرد.
�	18آتش بر پیروانشان بارید
و همٔه �آن مردم شریر را سوزانید.
�	19آنها در دامنٔه کوه سینا گوسالهای از طلا ساختند
و �آن بت را پرستش کردند.
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 20مجسمٔه یک گا ِو علفخوار را،
بر خدای با عظمت و ُپرجلال ترجیح دادند.
�	21آنها خدایی را که با کارهای عجیب خود
�آنان را از مصر �آزاد کرده بود ،فراموش کردند،
 22کارهای عجیبی را که در زمین مصر انجام داد
و یا �آنچه را که در دریای سرخ کرد.
 23وقتی خدا فرمود که میخواهد �آن مردم را از بین ببرد،
خادم برگزیدٔه او موسی،
در مقابل خدا به شفاعت ایستاد
تا خشم او را برگرداند تا �آنان را از بین نبرد.
�	24آنها نخواستند که به �آن سرزمین نیکو وارد شوند
و به وعدٔه خداوند اعتماد ننمودند.
 25در چادرهای خود نشستند و شکایت کردند
و به دستورات خداوند گوش ندادند.
 26پس خداوند به طور بسیار جدّی قسم خورد
که همه را در �آن بیابان از بین ببرد
 27و نسل ایشان را در سرزمینهای بیگانه پراکنده کند
تا در سرگردانی بمیرند.
 28در فغور ،بت بعل را پرستیدند
و از قربانیهایی که به ُبتهای بیجان تقدیم شده بود،
خوردند.
 29با رفتار خود ،خداوند را به خشم �آوردند
و بهخاطر �آن به بلا دچار شدند.
 30پس فینحاس ،برخاسته و مجرمین را مجازات نمود
و وبا از بین رفت.
 31این کار نیک فینحاس در پیشگاه خدا مقبول گردید
و تا به ابد از �آن یاد خواهد شد.
 32در کنار چشمٔه مریبه ،خشم خداوند را برانگیختند،
به طوری که بهخاطر �آن ،موسی دچار زحمت گردید.
 33چون �آنچنان او را به ستوه �آورده بودند
که سخنان ناسزا گفت.
�	34آن قومهایی را که خداوند دستور داده بود
از بین ببرند نکشتند،
 35بلکه با �آنها ازدواج کردند
و از رفتار بتپرستانٔه �آنها پیروی نمودند.
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ُ 36بتهای �آنها را پرستش کردند
و در نتیجه اسباب سقوط خود را فراهم کردند.
 37پسران و دختران خود را
برای ُبتهای کنعان قربانی نمودند.
 38خون پسران و دختران بیگناه خود را بهخاطر ُبتهای
کنعان ریختند
و �آن سرزمین را با خون �آلوده کردند.
 39به این ترتیب بهخاطر رفتار بد خود ،ناپاک گشتند
و به خداوند خیانت ورزیدند.
�	40آنگاه خداوند بر قوم خود خشم نموده
از �آنها متن ّفر گردید.
 41پس �آنها را به دست اقوامی که از �آنها متن ّفر بودند ،سپرد
و �آنها بر ایشان حکمرانی نمودند.
 42دشمنانشان بر �آنها ظلم نموده،
�آنها را خوار و ذلیل کردند.
 43خداوند بارها قوم خود را نجات داد،
ولی هر بار �آنها مجدداً به ضد خدا شورش نمودند،
بیشتر در گناه فرو رفتند.
 44با وجود این ،هرگاه از روی درماندگی به حضور خداوند
زاری کردند،
خداوند زاری �آنها را شنید.
 45پیمانی را که با �آنها بسته بود ،به یاد �آورد
و بهخاطر مح ّبت پایدارش ،بر �آنها رحمت فرموده ،از
گناهانشان چشم پوشید
 46و دل مردمانی را که بر �آنها ظلم میکردند،
به رحم �آورد.
 47ای خداوند خدای ما،
ما را نجات بده،
ما را از میان ممالک بیگانه به سرزمین خودمان
بازگردان،
تا از تو شکرگزار باشیم و نام پاک تو را ستایش کنیم.
 48خداوند ،خدای اسرائیل را سپاس باد؛
از ازل تا ابدال�آباد! همٔه مردم بگویند�« :آمین!»
خداوند را سپاس باد!
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(مزامیر )150-107

مزمور 107

در ستایش مهربانی خدا

 1خداوند را سپاس بگویید ،زیرا که نیكوست
و مح ّبت او پایدار و ابدی است.
�	2آنانی که به وسیلٔه خداوند نجات یافتهاند بگویند،
که خداوند �آنان را از دست دشمنانشان رهایی داده است
 3و �آنان را از شرق و غرب ،از شمال و جنوب،
از سرزمینهای بیگانه بازگردانیده است.
 4بعضیها در بیابان �آواره و سرگردان بودند
و شهری نداشتند تا در �آن سکونت نمایند.
 5گرسنه و تشنه بودند
و جانشان به لبشان رسیده بود.
 6در �آن تنگنا ،نزد خداوند فریاد کردند،
و او �آنها را از پریشانی نجات داد.
 7سپس �آنها را از راهی مستقیم به شهری هدایت کرد
که بتوانند در �آن ساکن گردند.
�	8آنها باید از خداوند بهخاطر مح ّبت پایدار
و کارهای فوقالعادهای که برای انسان انجام داد
شکرگزار باشند.
 9او تشنگان را سیراب میکند
و گرسنگان را با خوراکهای نیکو سیر میگرداند.
 10برخی در تاریکی و ظلمت،
در زندان ،در ُغل و زنجیر به سر میبرند.
 11زیرا از کلام خدا سرپیچی کردند
و احکام خدای قادر متعال را بجا نیاوردند.
 12زیر بار کار و زحمت ،پشت �آنها خم شده ،از پای افتاده بودند
و کسی به کمكشان نرسید.
 13در �آن تنگنا ،نزد خداوند فریاد کردند
و او �آنها را از پریشانی نجات داد.
�	14آنان را از تاریکی و ظلمت بیرون �آورد
و از ُغل و زنجیر اسارت �آزاد کرد.
�	15آنها باید از خداوند بهخاطر مح ّبت پایدار
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و کارهای فوقالعادهای که برای انسان انجام داد
شکرگزار باشند.
 16زیرا او دروازههای برنزی
و میلههای �آهنین را درهم شکسته است.
 17بعضی بهخاطر روش گناه�آلود خود رنج میکشیدند
و به سبب شرارتهای خویش در عذاب بودند.
 18اشتهای خود را از دست داده
و پایشان به لب گور رسیده بود.
 19در �آن تنگنا ،نزد خداوند فریاد کردند
و او �آنها را از پریشانی نجات داد.
 20او با کلامش �آنها را شفا داده
از مرگ رهانید.
 21پس �آنها باید خداوند را بهخاطر مح ّبت پایدارش
و کارهای فوقالعادهای که برای انسان انجام داده شکر کنند.
 22برایش قربانی تش ّکر تقدیم کنند
و با سرودهای شاد ،کارهای او را بیان نمایند!
 23بعضی با کشتی به دریا رفته،
به تجارت مشغول شدند.
�	24آنها کارهای خداوند و کارهای عجیب او را
در عمق دریاها مشاهده کردند.
 25به فرمان او بادی شدید برخاست
و امواج دریا را متلاطم ساخت.
 26کشتیها گاهی به هوا پرتاب میشدند
و گاهی به اعماق �آب فرو میرفتند
و سرنشینان �آنها از ترس ،نیمهجان شده بودند.
 27مانند مستان تلوتلو میخوردند
و عقل خود را از دست داده بودند.
 28در �آن تنگنا ،نزد خداوند فریاد کردند
و او �آنها را از پریشانی نجات داد.
 29توفان را �آرام کرد
و امواج دریا ساکت شد.
�	30آنها از �آرامی خوشحال شدند
و خداوند �آنها را به بندر مقصود رسانید.
�	31آنها باید خداوند را بهخاطر مح ّبت پایدار
و کارهای فوقالعادهای که برای انسان انجام داده ،شکر کنند.
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 32عظمت و جلال او را در میان مردم بیان کنند
و او را در حضور رهبران ستایش نمایند.
 33خداوند رودخانهها را به بیابان تبدیل میکند
و چشمههای �آب را خشک میسازد.
 34زمینهای حاصلخیز را بهخاطر ساکنان شریر �آن
به شورهزار مبدّل مینماید.
 35بیابانها را به برکههای �آب،
و زمینهای خشک را به چشمهسار تبدیل میکند.
 36مردمان گرسنه را در �آنجا ساکن میسازد
تا برای خود شهری بسازند.
 37در �آنجا به زراعت میپردازند و تاکستان غرس میکنند
و حاصل �آن را برمیچینند.
 38قوم خود را برکت داد و فرزندان �آنان را بسیار ساخت
و نگذاشت که گلّهها و رمههای ایشان کم شوند.
 39چون قوم خدا ،توسط ظلم و ستم دشمنان
شکست میخوردند و به �آنها توهین میشد،
 40خداوند رهبران ظالم را خوار و ذلیل
و در ویرانهها �آواره ساخت.
 41ا ّما نیازمندان را از رنج رهانید
و تعداد خانوادههایشان را مانند گلّهها زیاد کرد.
 42مردمان نیك ،اینها را میبینند و خوشحال میشوند،
ا ّما شریران خاموش میگردند.
 43خردمندان به اینها دقّت کنند
و مح ّبت پایدار خداوند را به یاد داشته باشند.

مزمور 108
سرود داوود

دعا برای پیروزی بر دشمنان

(مزمور 11-7:57؛ )12-5:60

 1خدایا ،دل من استوار و محکم است
و برای تو سرود شکرگزاری خواهم سرایید.
ای جان من بیدار شو.
 2ای عود من و ای بربط من بیدار شوید،
من خورشید را بیدار خواهم کرد.
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 3خدایا ،در بین اقوام جهان تو را سپاس خواهم گفت
و در میان مردم تو را ستایش خواهم کرد.
 4زیرا مح ّبت پایدار
و وفاداری تو بالاتر از �آسمانهاست.
 5خدایا ،عظمت و شکوهت را در �آسمان
و جلالت را بروی زمین �آشکار فرما،
 6دعای مرا بشنو و ما را با قدرت خود نجات بده
تا کسانی که تو دوست میداری ،رهایی یابند.
 7خداوند از جایگاه مقدّس خود به ما وعده داد و فرمود:
«با سرافرازی ،شهر شکیم
و دشت ُسك ّوت را بین قوم تقسیم خواهم نمود.
 8جلعاد از �آن من است و منسی از �آن من.
افرایم کلاهخود من است،
و یهودا ،عصای سلطنت من.
 9مو�آب ظرف شستوشوی من خواهد بود
و به نشانٔه مالک ّیتم،
کفش خود را بر اَدوم پرت خواهم کرد
و بر فراز فلسطین بانگ پیروزی برخواهم �آورد».
 10چه کسی مرا به �آن شهر مستحکم میبرد؟
چه کسی مرا به اَدوم راهنمایی میکند؟
 11خدایا! �آیا حقیقتاً ما را ترک کردهای،
و پیشاپیش لشکر ما نخواهی رفت؟
 12خدایا در مقابله با دشمنان ،به ما کمک کن
زیرا کمک انسان بیفایده است.
 13با کمک خدا ،پیروزی از �آن ما خواهد بود،
او دشمنان ما را سرکوب خواهد كرد.

مزمور 109
سرود داوود

دعا برای حمایت و انتقام

 1خدایا ،نام تو را ستایش میکنم ،خاموش مباش.
 2زیرا مردم شریر و دروغگو زبان به بدگویی من گشودهاند
و دربارٔه من دروغ میگویند.
 3سخنان نفرتانگیز میگویند
و بدون سبب با من میجنگند.
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 4من �آنها را دوست دارم و برایشان دعا میکنم
ا ّما �آنها با من مخالفت میکنند.
 5جواب خوبیهای مرا با بدی میدهند
و در عوض مح ّبت ،دشمنی میکنند.
 6حاکم ظالمی را بر او بگمار
و یکی از دشمنانش را تا علیه او شهادت بدهد.
 7در دادگاه محکوم شود
و دعایش هم گناه محسوب گردد!
 8عمرش کوتاه شود
و دیگری جا و مقامش را بگیرد!
 9فرزندانش یتیم شوند
و زنش بیوه گردد!
 10اطفالش �آواره شوند و به گدایی بیفتند،
از ویرانهای که زندگی میکنند رانده گردند!
 11طلبکارانش مال و داراییاش را غصب کنند
و بیگانگان حاصل زحمتش را به تاراج ببرند.
 12کسی بر او رحم نکند و هیچکس یتیمانی را که او از
خود به جا میگذارد،
مورد لطف و تو ّجه قرار ندهد.
 13نسل او قطع ،و نامش از صفحٔه روزگار محو گردد!
 14خداوند شرارتنیاکانش را فراموش نکند
و گناهان مادرش را نیامرزد!
 15کارهای بد او همیشه م ّد نظر خداوند باشد،
ا ّما خاطرٔه او از روی زمین محو شود!
 16زیرا او هرگز به کسی رحم نکرد،
بلکه به فقیران و محتاجان و بیکسان� ،آزار رسانید
و �آنان را کشت.
 17او دوست داشت که دیگران را لعنت کند ،اکنون
خودش را لعنت کن.
نمیخواست به کسی برکت برساند ،پس هیچکس او
را برکت نرساند.
 18لعنت را مثل لباس به تن میکرد،
پس اکنون لعنت مانند �آب در بدنش
و مثل روغن در استخوانهایش نفوذ کند.
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 19اینک لعنت مانند لباسی که میپوشید
و مانند کمربندی که به کمر میبست ،او را بپوشاند.
 20خداوند دشمنانم و کسانی را که از من بدگویی میکنند،
چنین جزا بدهد.
 21ا ّما ای خدا و ای خداوند من ،بهخاطر نام خود به من
کمک کن
و بهخاطر مح ّبت پایدارت مرا نجات بده.
 22من مسکین و نیازمندم،
درد و غم تا اعماق قلبم رخنه کرده است.
 23مانند سایٔه غروب در حال فنا هستم
و مانند ملخی رانده شدهام.
 24از بس روزه گرفتهام ،ق ّوتی در زانوهایم نمانده
و فقط پوست و استخوان شدهام.
 25نزد دشمنانم رسوا و مسخره شدهام
و وقتی مرا میبینند ،سر خود را میجنبانند.
 26ای خداوند و خدای من ،مرا کمک کن
و بهخاطر مح ّبت پایدارت ،مرا نجات بده
 27تا دشمنانم بدانند که تو ای خداوند،
نجاتدهندٔه من هستی.
�	28آنها مرا لعنت میکنند،
ا ّما تو مرا برکت بده ،تا بدخواهانم شرمنده شوند
و این بندهات شادمان گردد.
 29دشمنانم را رسوا گردان و �آنها را با شرم و خجالت بپوشان!
 30با زبان خود از خداوند بسیار تش ّکر خواهم نمود
و در حضور همٔه مردم ،او را ستایش خواهم كرد.
 31زیرا از مردم مسکین و فقیر حمایت مینماید
و از دست کسانیکه �آنان را محکوم به مرگ
میکنند ،رهایی میبخشد.

مزمور 110
سرود داوود

خداوند و پادشاه برگزیدۀ او

 1خداوند به َس َرور من میگوید:
«به دست راست من بنشین تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم».
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 2خداوند از صهیون سلطنت تو را وسعت خواهد داد
تا بر دشمنان اطرافت سلطنت کنی.
 3در روز نبرد با دشمنانت،
قومت با کمال میل از اوامر تو پیروی خواهد كرد
و جوانان تو مثل شبنم صبحگاهی
به حضور تو بر کوه مقدّس خواهند �آمد.
 4خداوند قسم خورده است و پشیمان نخواهد شد،
که تو تا ابد کاهن هستی،
کاهنی در رتبه ملکیصدق.
 5خداوند در دست راست توست
و در روز غضب خود ،پادشاهان را شکست خواهد داد.
 6ملّتها را محاکمه خواهد كرد.
میدان جنگ را از اجساد �آنها ُپر خواهد ساخت
و پادشاهان روی زمین را شکست خواهد داد.
 7پادشاه از �آب جوی کنار جاده خواهد نوشید
و نیرو یافته ،با پیروزی سرافراز خواهد شد.

مزمور 111
در ستایش خداوند

 1خداوند را سپاس باد!
خداوند را در میان قوم او،
با تمامی دل خود خواهم ستود.
 2کارهای خداوند چقدر عالی است،
کسانیکه به �آنها علاقه دارند ،دربارٔه �آنها تف ّکر میکنند.
 3تمام کارهای او ُپرشکوه و با عظمت است
و عدالت او جاودانی.
 4کارهای عجیب او فراموش نشدنی است،
زیرا خداوند رحیم و مهربان است.
ِ 5
روزی ترسندگان خود را میرساند
و پیمان خود را هرگز فراموش نمیکند.
 6او با دادن سرزمین بیگانگان به قوم خود،
قدرت خود را به �آنها نشان داد.
 7کارهای خداوند با عدالت و راستی
و احکام او همه ،قابل اعتماد میباشند.
 8همٔه �آنها پایدار و ابدی هستند،
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زیرا بر عدالت و راستی بنا شدهاند.
 9به قوم خود �آزادی بخشید و با �آنها پیمانی ابدی بست.
او مقدّس و ُپر قدرت است.
 10ترس از خداوند شروع حکمت است.
او به کسانیکه از او اطاعت میکنند ،فهم و شعور میبخشد.
او را تا به ابد سپاس باد!

مزمور 112
سعادت ایمانداران

 1خداوند را سپاس باد!
خوشا به حال کسیکه از خداوند میترسد
و احکام او را با رغبت بجا می�آورد.
 2فرزندان او نیرومند میشوند
و نسل او برکت خواهد یافت.
 3خانوادهاش ثروتمند خواهد شد
و او تا به ابد کامیاب خواهد بود.
 4تاریکی برای �آنانی که نیکوکار ،بخشنده و عادل
هستند،
روشنایی خواهد گردید.
 5کسیکه دلسوز و قرضدهنده باشد
و کارهای خود را از روی عدل و انصاف انجام دهد،
سعادتمند خواهد شد.
 6شخص نیکو هرگز ناکام نخواهد شد
و نام او همیشه به نیکی یاد خواهد شد.
 7از خبر بد نخواهد ترسید ،زیرا ایمان او قوی است
و به خداوند اعتماد دارد.
 8دل او استوار است و نخواهد ترسید
و شکست دشمنانش را خواهد دید.
 9او با سخاوت به نیازمندان میبخشد.
و خیرخواهی او تا ابد باقی میماند
و همیشه سربلند و با ع ّزت خواهد بود.
 10شخص شریر این را میبیند و خشمگین میشود،
حرص میخورد،
و امیدش برای همیشه از بین میرود.
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مزمور 113

در ستایش مهربانی خداوند

 1خداوند را سپاس باد!
ای بندگان خداوند نام خداوند را ستایش کنید!
 2نام او ،از حال
تا به ابد متبارک باد!
 3از طلوع تا غروب �آفتاب
نام خداوند را ستایش کنید.
 4خداوند بر همٔه ملّتها فرمانروایی میکند،
شکوه و عظمت او برتر از �آسمانهاست.
 5خداوند ،خدای ما که بر بلندترین جایگاه عالم بالا
نشسته است،
مانند و همتایی ندارد.
 6او خم شده
از �آسمان ،زمین را نگاه میکند.
 7مسکینان را از خاک برمیدارد
و نیازمندان را از ذلّت میرهاند
 8و �آنها را همنشین شاهزادگان،
شاهزادگان قوم خویش میگرداند.
 9به زنان نازا ،خانواده میبخشد
و �آنها را شادمان میسازد.
خداوند را سپاس باد!

مزمور 114
سرود عید فصح

 1وقتی بنیاسرائیل مصر را ترک کرد
و وقتی فرزندان یعقوب از سرزمین بیگانه خارج شدند،
 2یهودا قوم مقدّس او
و اسرائیل ملک خاص او گردید.
 3دریای سرخ با دیدن �آنها گریخت
و رود اردن به عقب بازگشت.
 4کوهها مانند قوچها و ت ّپهها،
همچون ب ّرهها به جست و خیز پرداختند.
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 5ای دریا تو را چه شده است که گریختی؟
و ای رود اردن چرا به عقب برگشتی؟
 6ای کوهها و ای ت ّپهها
چرا مانند قوچها به جست و خیز پرداختید؟
 7ای زمین در برابر خداوند
و در حضور خدای یعقوب بلرز،
 8زیرا او کسی است که صخره را به دریاچه تبدیل نمود
و از سنگ خارا ،چشمٔه �آب جاری ساخت.

مزمور 115

خدای واحد حقیقی

 1خداوندا ،به نام تو ،تنها به نام تو جلال باد ،نه به نام ما،
زیرا تو سرشار از مح ّبت پایدار و وفا هستی.
 2چرا ملّتهای جهان از ما بپرسند:
«خدای شما کجاست؟»
 3خدای ما در �آسمانهاست
و �آنچه را که اراده فرماید به عمل می�آورد.
 4خدایان �آنها از نقره و طلا
و ساختٔه دست بشر هستند.
�	5آنها دهان دارند ،ا ّما حرف نمیزنند،
چشم دارند ،ولی نمیبینند.
 6گوش دارند ،ا ّما نمیشنوند.
بینی دارند ،لیکن نمیبویند.
 7دست دارند ،ا ّما لمس نمیکنند.
پا دارند ،ا ّما راه نمیروند
و صدایی از گلویشان بیرون نمی�آید.
 8کسانیکه �آنها را ساختهاند و همچنین اشخاصی که به
�آنها اطمینان دارند،
مانند ُبتهایی میشوند که ساختهاند.
 9ای بنیاسرائیل ،بر خداوند توکّل کنید،
زیرا او نگهبان و یاور شماست.
 10ای کاهنان خدا ،بر خداوند توکّل کنید،
زیرا او نگهبان و یاور شماست.
 11ای خداترسان ،بر خداوند توکّل کنید،
زیرا او نگهبان و یاور شماست.
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 12خداوند به ما تو ّجه دارد و ما را برکت میدهد.
او بنیاسرائیل و تمام کاهنان خدا را
برکت خواهد داد.
 13او همٔه خداترسان،
کوچک و بزرگ را ،یکسان برکت خواهد داد.
 14خداوند نسل شما
و فرزندانتان را برکت دهد!
 15خداوندی که �آسمانها و زمین را �آفریده است،
شما را برکت دهد!
�	16آسمانها از �آن خداوند هستند،
ا ّما زمین را به انسان بخشیده است.
 17مردگان و کسانیکه به دیار خاموشی میروند
خداوند را ستایش نمیکنند.
 18ا ّما ما که زنده هستیم ،خداوند را ستایش میکنیم
از اکنون تا به ابد.
خداوند را سپاس باد!

مزمور 116

شکرگزاری برای رهایی از مرگ

 1خداوند را دوست دارم،
زیرا او دعا و التماس مرا میشنود.
 2او به دعای من گوش میدهد،
پس تا پایان عمرم به درگاهش دعا خواهم كرد.
 3خطر مرگ از هر سو مرا احاطه کرد
و فکر رفتن به گور مرا به وحشت انداخت
و درد و رنج وجودم را فراگرفت.
�	4آنگاه به حضور خداوند دعا کردم و گفتم:
«خداوندا ،از تو تمنّا میکنم که مرا نجات بده!»
 5خداوند نیکو و مهربان است،
خدای ما بسیار رحیم است.
 6خداوند از بینوایان حمایت میکند.
وقتی من در خطر بودم او نجاتم داد.
 7ای جان من اکنون �آرام باش،
زیرا خداوند با من مهربان است.
 8خداوند مرا از مرگ نجات بخشید
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و اشک را از چشمانم پاک کرد
و پاهایم را از لغزش نگاه داشت.
 9پس تا زندهام
در حضور خداوند راه خواهم رفت.
 11-10حتّی وقتی به خود گفتم که
من بکلّی نابود شدهام و در نهایت ترس گفتم
که بر هیچکس نباید اعتماد کرد،
ایمان خود را حفظ نمودم.
 12در مقابل تمام احسانهای خداوند
چه چیز به او تقدیم کنم؟
 13پیالٔه نجات را بر خواهم داشت
و نام خداوند را سپاس خواهم گفت.
�	14آنچه را که برای خداوند نذر کرده بودم،
در حضور همٔه مردم به او ادا خواهم کرد.
 15مرگ مؤمنین
برای خداوند بسیار ناگوار است.
 16خداوندا ،من بندٔه تو،
پسر تو و فرزند کنیز تو هستم،
تو مرا از بندهایم رهایی دادی.
 17پس قربانی شکرگزاری به پیشگاهت تقدیم خواهم كرد
و نام تو را ستایش خواهم كرد.
 19-18در معبد بزرگ تو در اورشلیم
و در حضور همٔه قوم تو
نذرهای خود را به تو ادا خواهم کرد.
خداوند را سپاس باد!

مزمور 117
در ستایش خداوند

 1ای تمامی قومها ،خداوند را سپاس گویید!
ای تمامی مردم ،او را ستایش کنید،
 2زیرا مح ّبت پایدار او بر ما بسیار عظیم
و وفاداری او بیپایان است.
خداوند را سپاس باد!
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ّ
تشکر برای پیروزی

 1خداوند را شکر کنید ،زیرا که نیکوست
و مح ّبت پایدار او ابدی است.
 2بنیاسرائیل بگویند:
«مح ّبت پایدار او ابدی است».
 3کاهنان خداوند بگویند:
«مح ّبت پایدار او ابدی است».
 4تمام کسانیکه از خداوند میترسند ،بگویند:
«مح ّبت پایدار او ابدی است».
 5در هنگام پریشانی نزد خداوند دعا کردم.
او دعایم را مستجاب کرد و مرا رهایی بخشید.
 6خداوند با من است ،پس نخواهم ترسید،
انسان به من چهمیتواند بکند؟
 7خداوند در کنار من و یاور من است،
پس بر دشمنان خود پیروز خواهم شد.
 8توکّل کردن بر خداوند،
بهتر از اعتماد داشتن به انسان است.
 9توکّل کردن بر خداوند،
بهتر از اعتماد داشتن بر رهبران است.
 10هر چند تمام اقوام جهان محاصرهام كردند،
ا ّما با نام خداوند همه را شکست دادم.
�	11آنها از هر طرف احاطهام نمودند،
ولی با قدرت خداوند� ،آنها را از بین بردم.
�	12آنها مانند زنبور بر من هجوم �آوردند
و مانند شعلههای �آتش دورم را گرفتند،
ا ّما با کمک خداوند �آنها را نابود كردم.
 13بر من هجوم �آوردند تا مرا شکست دهند
ا ّما خداوند به کمک من رسید.
 14خداوند ق ّوت من ،توانایی من و نجاتدهندٔه من است.
 16-15فریاد شادی پیروزی را
از چادرهای قوم خدا بشنوید که میگویند:
«دست ُپر قدرت خداوند
این پیروزی را نصیب ما ساخته است».
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 17من نخواهم مرد ،بلکه زنده خواهم ماند
تا کارهای خداوند را بیان نمایم.
 18گرچه خداوند مرا به سختی تنبیه نمود،
ولی نگذاشت که بمیرم.
 19دروازههای معبد بزرگ را برایم باز کنید
تا به �آنجا وارد شوم و خداوند را ستایش کنم.
 20این دروازٔه خداوند است،
فقط نیکوکاران میتوانند از �آن وارد شوند.
 21از اینکه دعای مرا مستجاب فرمودی
و به من پیروزی عطا کردی ،از تو سپاسگزارم.
 22سنگی را که معماران رد کردند،
اکنون مهمترین سنگ بنا شده است.
 23این کار خداوند است که به نظر ما عجیب می�آید.
 24این است روزی که خداوند ساخته است،
بیایید تا با هم شادی کنیم و �آن را جشن بگیریم.
 25خداوندا! التماس میکنیم ما را نجات دهی،
�آه ای خداوند تمنّا میکنیم که به ما پیروزی عطا كنی.
 26مبارک باد �آن کسیکه به نام خداوند می�آید،
ما شما را از معبد بزرگ خداوند برکت میدهیم.
 27خداوند ،خدایی است که ما را سعادت بخشیده است.
شاخهها را به دست بگیرید
و قربانگاه او را طواف کنید.
 28تو خدای من هستی ،من از تو سپاسگزارم
و تو را ستایش میکنم.
 29خداوند را سپاس بگویید ،زیرا که نیکوست
و مح ّبت پایدار او ابدی است.

مزمور 119
تعالیم خداوند

 1خوشا به حال کسانیکه زندگی پاک و بیعیبی دارند
و پیرو تعالیم الهی هستند.
 2خوشا به حال �آنهایی که دستورات او را بجا می�آورند
و از صمیم دل مطیع او هستند.
 3هرگز خطا نمیکنند،
بلکه در راه خداوند ،قدم برمیدارند.
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 4تو احکام خود را به ما دادی
تا با دقّت کامل از �آنها پیروی کنیم.
 5میخواهم که از دل و جان
اوامر تو را بجا �آورم.
 6اگر در انجام احکام تو،
کوشش به خرج دهم شرمنده نخواهم شد.
 7وقتی راه راست را در زندگی بیاموزم،
با دل پاک ،تو را ستایش خواهم نمود.
 8من احکام تو را اطاعت خواهم کرد،
هرگز مرا ترک مکن.
اطاعت از احکام خداوند

 9مرد جوان چگونه میتواند پاک زندگی کند؟
با اطاعت از احکام تو.
 10از دل و جان طالب تو هستم،
نگذار که از احکام تو روی گردان شوم.
 11کلام تو را در دل نگاه میدارم
تا مرتکب گناه نشوم.
 12خداوندا ،تو متبارک هستی!
احکام خود را به من بیاموز.
 13تمام دستوراتی را که به ما دادهای
به دیگران بیان میکنم.
 14پیروی از احکام تو را بیشتر
از کسب ثروت دوست میدارم.
 15دربارٔه احکام تو تف ّکر میکنم
و به تعالیم تو تو ّجه مینمایم.
 16از احکام تو ل ّذت میبرم
و دستورات تو را فراموش نخواهم كرد.
شادمانی در احکام خداوند

 17به این بندهات احسان کن تا زنده بمانم
و از کلام تو پیروی کنم.
 18چشمانم را بازکن تا حقایق عالی احکام تو را ببینم.
 19در این دنیا غریب هستم،
پس احکامت را از من پنهان مکن.
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 20اشتیاق شدید برای دانستن احکام تو،
پیوسته قلبم را به تپش در می�آورد.
 21تو افراد متک ّبر ملعون را
که از احکام تو اطاعت نمیکنند ،مجازات مینمایی.
 22چون من پیرو تعالیم تو هستم،
مگذار که �آنها مرا تحقیر و توهین کنند.
 23هرچند حاکمان علیه من توطئه میکنند،
من دربارٔه تعالیم تو تف ّکر میکنم.
 24دستورات تو مایٔه شادی من است،
زیرا �آنها راهنمای من میباشند.
تصمیم به اطاعت از احکام خداوند

 25جان من به خاک چسبیده است،
برحسب کلام خود مرا زنده بساز.
 26کارهایی را که در زندگی کرده بودم ،برای تو بیان کردم
و تو به من جواب دادی.
اکنون احکام خود را به من بیاموز.
 27احکام خود را به من بفهمان
و من دربارٔه کارهای عالی تو تف ّکر خواهم کرد.
 28از شدّت غم و اندوه جانم به لبم رسیده است،
مطابق وعدٔه خود مرا تقویت نما.
 29مرا از راه خطا بازدار
و از روی رحمت خود احکامت را به من بیاموز.
 30من راه راست را انتخاب کردهام
و اوامر تو را پیش روی خود گذاشتهام.
 31خداوندا ،من از احکام تو پیروی کردهام،
مگذار که شرمنده گردم.
 32چون تو به من فهم و دانش بیشتری عطا میکنی،
من با کمال اشتیاق از احکام تو پیروی خواهم نمود.
دعا برای فهم بیشتر

 33خداوندا ،راه انجام دستوراتت را به من بیاموز
و من همیشه �آنها را بجا خواهم �آورد.
 34به من حکمت و دانش عطا كن
تا احکام تو را از صمیم قلب بجا �آورم.
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 35مرا به راه احکامت هدایت فرما
زیرا از �آنها ل ّذت میبرم.
 36دلم را به اطاعت از اوامرت مایل گردان،
نه به مال دنیا.
 37چشمانم را از دیدن چیزهای باطل بازدار
و مرا به راه خود هدایت کن.
 38مرا از وعدههای خود مطمئن ساز،
وعدههایی که به ترسندگان خود دادهای.
 39مرا از رسوایی كه از �آن ترسانم برهان،
زیرا داوریهای تو نیكوست.
 40اشتیاق دارم که احکام تو را بجا �آورم،
ای خدای عادل ،زندگی تازهای به من عطا کن.
ّ
توکل بر احکام خداوند

 41خداوندا ،مرا از مح ّبت پایدار خود برخوردار کن
و مطابق وعدٔه خود مرا نجات بده.
�	42آنگاه میتوانم به کسانیکه مرا سرزنش میکنند ،جواب
بدهم،
زیرا به کلام تو توکّل نمودهام.
 43من را کمک کن تا همیشه حقایق احکام تو را بیان کنم،
چون امید من به داوریهای توست.
 44من همیشه از شریعت تو اطاعت خواهم کرد.
تا ابدال�آباد
 45با �آزادی کامل زندگی خواهم نمود،
زیرا مطیع تعالیم تو هستم.
 46احکام تو را بدون خجالت
برای پادشاهان بیان خواهم كرد.
 47از انجام احکام تو شادمانم،
زیرا �آنها را دوست میدارم.
 48اوامر تو را دوست دارم
و به �آنها احترام میگذارم.
اعتماد بر احکام خداوند

 49وعدههایی را که به این بندهات دادهای به یاد �آور،
زیرا �آنها به من امید دادهاند.
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 50حتّی در هنگام سختی� ،آرامش داشتم،
زیرا وعدٔه تو به من زندگی میبخشد.
 51مردمان متک ّبر همیشه مرا مسخره میکنند،
ا ّما من هرگز احکام تو را ترک نكردهام.
 52خداوندا ،داوریهای تو را از سالهای قدیم به یاد می�آورم
و �آنها به من �آرامش میبخشند.
 53وقتی میبینم که اشخاص شریر احکام تو را بجا نمی�آورند،
از خشم به جوش می�آیم.
 54هر کجا که زندگی کنم،
برای احکام تو سرود خواهم ساخت.
 55خداوندا ،شب هنگام تو را به یاد می�آورم
و دربارٔه احکام تو تف ّکر میکنم.
 56من خوشی خود را
در اطاعت اوامر تو یافتهام.
وفاداری به شریعت خداوند

 57خداوندا ،تو همهچیز من هستی،
قول میدهم که شریعت تو را بجا �آورم.
 58از دل و جان خواستار رضای تو میباشم،
مطابق وعدٔه خود بر من رحم فرما.
توجه کردم و قول میدهم
 59به رفتار خود ّ
که از تعالیم تو پیروی کنم.
 60بیدرنگ و با شتاب ،از اوامر تو اطاعت میکنم.
 61شریران برای من دام گستردند،
ا ّما من شریعت تو را فراموش نمیكنم.
 62نیمٔه شب بیدار میشوم،
و تو را بهخاطر داوری عادلانهات ستایش میکنم.
 63من دوست کسانی هستم که به تو احترام میگذارند
و شریعت تو را بجا می�آورند.
 64خداوندا ،جهان از مح ّبت پایدار تو ُپر است،
احکام خود را به من بیاموز.
ارزش شریعت خداوند

 65خداوندا ،مطابق وعدهات
به بندٔه خود احسان نمودی.
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 66به من حکمت و دانش بیاموز،
زیرا به اوامر تو اعتماد دارم.
 67پیش از �آن که مرا تنبیه نمایی،
			 من گمراه بودم،
ا ّما اینک مطیع کلام تو هستم.
 68تو چقدر خوب و مهربان هستی،
اوامر خود را به من بیاموز.
 69مردم متک ّبر دربارٔه من دروغ گفتند،
ا ّما من با تمام دل اوامر تو را اطاعت میکنم.
 70اینها اشخاص بیشعور و تنپرور میباشند،
ولی شریعت تو به من ل ّذت میبخشد.
 71تنبیه من به نفع من بود،
زیرا سبب شد که اوامر تو را یاد بگیرم.
 72شریعت تو برای من
بیشتر از هزاران س ّکٔه طلا و نقره ارزش دارد.
عدالت شریعت خداوند

 73تو مرا ساخته و �آفریدهای،
پس به من دانش عطا فرما تا شریعت تو را بفهمم.
�	74آنانی که از تو میترسند،
			 از دیدن من خوشحال میشوند،
چون من هم به وعدٔه تو امیدوارم.
 75خداوندا ،میدانم که قضاوت تو عادلانه است
و مرا نیز از روی انصاف تنبیه نمودی.
 76اکنون مطابق وعدهات،
بندٔه خود را از مح ّبت پایدارت �آرامی ببخش.
 77مرا از رحمت خود برخوردار کن تا زنده بمانم،
زیرا شریعت تو مایٔه شادمانی من است.
 78اشخاص متک ّبر که با دروغهای خود مرا متّهم ساختند،
خجل و شرمنده شوند،
ا ّما من همیشه به تعالیم و اوامر تو تفكّر خواهم نمود.
�	79آنهایی که از تو میترسند نزد من بیایند،
�آنان كه اوامر تو را میدانند.
 80مرا یاری كن تا با دلی پاک احکام تو را بجا �آورم
و شرمنده و سرافکنده نشوم.
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دعا برای رهایی

 81خداوندا ،از انتظار اینکه مرا نجات بدهی ،خسته شدهام،
امید من به وعدههای تو میباشد.
 82چشمانم در انتظار وعدههای تو تار گشتهاند
و میپرسم« :چه وقت مرا کمک خواهی کرد؟»
 83هرچند مانند مشک ِ
شراب پوسیده ،بیفایده شدهام،
ا ّما اوامر تو را فراموش نکردهام.
 84تا کی باید صبر کنم؟
چه وقت �آنانی را که مرا عذاب میدهند ،مجازات
خواهی کرد؟
 85متک ّبران و �آنانی که با کلام تو مخالفند،
برای من چاه کندهاند.
 86تمام اوامر تو قابل اعتماد هستند،
مرا کمک کن زیرا متک ّبران بیجهت مرا �آزار میدهند.
 87گرچه نزدیک بود به زندگی من خاتمه بدهند،
ا ّما من از اوامر تو سرپیچی نکردم.
 88بهخاطر مح ّبت پایدارت بر من رحمت فرما
تا شریعت تو را بجا �آورم.
ایمان به شریعت خداوند

 89خداوندا ،کلام تو تا ابد باقی است؛
�آن کلام در �آسمانها پایدار است.
 90وفاداری تو در تمام نسلها پایدار است،
تو زمین را �آفریدهای و استوار خواهد بود.
 91تمام �آفرینش به فرمان تو ایستاده است،
زیرا همه در خدمت تو هستند.
 92اگر احکام تو مایٔه شادی من نمیبود،
تا به حال از پریشانی تلف شده بودم.
 93از تعالیم تو هرگز سرپیچی نمینمایم،
زیرا بهخاطر �آنهاست که تو مرا زنده نگاه داشتهای.
 94من از �آن تو هستم ،مرا نجات بده،
زیرا کوشش کردهام تا اوامر تو را بجا �آورم.
 95شریران قصد دارند مرا از بین ببرند،
ا ّما من بر شریعت تو تف ّکر خواهم نمود.
 96هر چیز پایانی دارد ،ا ّما کلام تو بیانتهاست.
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دوست داشتن احکام خداوند

 97شریعت تو را چقدر دوست میدارم،
تمام روز به �آن فکر میکنم.
 98احکام تو مرا از دشمنانم حکیمتر میسازد،
زیرا که همیشه درنظر من هستند.
 99از معلّمین خود داناتر شدهام،
زیرا همیشه به تعالیم تو فکر میکنم.
 100از افراد پیر و سالخورده داناتر هستم،
زیرا مطیع دستورات تو هستم.
 101پای خود را از راه بد باز داشتهام،
تا احکام تو را اطاعت کنم.
 102از اوامر تو سرپیچی نمیکنم،
چون تو �آنها را به من �آموختهای.
 103کلام تو به دهان من چقدر شیرین است،
حتّی از عسل نیز شیرینتر است.
 104شریعت تو به من حکمت می�آموزد،
بنابراین از هر راه بد نفرت دارم.
نور از شریعت خداوند

 105کلام تو برای پاهای من چراغ،
و برای راههای من نور است.
 106قسم خورده بودم و به �آن وفادار هستم
که از اوامر عادلانٔه تو پیروی کنم.
 107خداوندا ،سخت پریشانم،
مطابق وعدهات مرا زنده بساز.
 108خداوندا ،شکرگزاری مرا قبول فرما
و احکام و اوامر خود را به من بیاموز.
 109جان من همیشه در خطر است،
ا ّما شریعت تو را فراموش نكردهام.
 110شریران برای من دام گستردهاند،
ا ّما من از فرمان تو سرپیچی نمیکنم.
 111احکام تو برای من گنجی بیپایان است،
زیرا �آنها شادی دل من هستند.
 112تصمیم گرفتهام تا روزی که زندهام
از شریعت تو اطاعت نمایم.
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خداوند پناهگاه و پشتیبان است

 113از اشخاص دو رو بیزارم،
ا ّما شریعت تو را دوست دارم.
 114تو پناهگاه و پشتیبان من هستی،
به وعدههای تو امیدوارم.
 115ای بدکاران از من دور شوید،
تا من اوامر خدای خود را بجا �آورم.
 116خداوندا ،مطابق وعدهات به من ق ّوت عطا کن تا زنده بمانم
و نگذار كه امیدم به ناامیدی تبدیل شود.
 117مرا محافظت کن تا در امن ّیت باشم
و اوامر تو را بجا �آورم.
 118کسانی که اوامر تو را اطاعت نمیکنند،
از حضور خود میرانی و نقشههایشان را باطل میسازی.
 119همٔه مردم شریر را مانند تفاله دور میریزی،
بنابراین من تعالیم تو را دوست دارم.
 120از ترس تو به خود میلرزم
و از داوریهایت وحشت میکنم.
اطاعت از شریعت خداوند

 121کارهای من درست و پسندیده بودهاند،
مرا به دست دشمنانم مسپار.
 122مرا مطمئن ساز که کمکم میکنی
و نمیگذاری که اشخاص متک ّبر بر من ظلم کنند.
 123چشمانم در انتظار نجات تو تار گشتهاند،
برای نجاتی كه وعده دادهای.
 124مطابق مح ّبت پایدار خود با من رفتار نما
و اوامر خود را به من بیاموز.
 125من بندٔه تو هستم ،مرا دانایی عطا فرما
تا تعالیم تو را بفهمم.
 126زمان �آن رسیده است که خداوند اقدام نماید،
زیرا مردم شریعت او را اطاعت نمیکنند.
 127من اوامر تو را
از طلای ناب بیشتر دوست دارم.
 128تمام کارهای خود را مطابق احکام تو انجام خواهم داد
و از هر راه نادرست نفرت دارم.
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اشتیاق اطاعت از شریعت خداوند

 129تعالیم تو بسیار عالی است،
از دل و جان �آنها را انجام خواهم داد.
 130درک تعالیم تو ذهن �آدمی را روشن میکند
و ساده دلان را حکیم میگرداند.
 131با اشتیاق برای فرامین تو
لَهلَه میزنم.
 132همانطور که بر دوستدارانت رحمت داری،
بر من نیز رحمت فرما.
133مطابق کلامت مرا از لغزش محافظت فرما
تا مغلوب بدی و شرارت نشوم.
 134مرا از شر کسانیکه در پی �آزار من هستند ،نجات ده
تا از احکام تو پیروی کنم.
 135با نور حضور خود مرا برکت بده
و شریعت خود را به من بیاموز.
 136سیل اشک از چشمانم جاری است،
زیرا مردم از شریعت تو پیروی نمیکنند.
عدالت احكام خداوند

 137خداوندا ،تو عادل هستی
و از روی عدل و انصاف داوری میکنی.
 138قوانین تو،
همه از روی عدل و انصاف است.
�	139آتش خشم ،سراسر وجودم را میسوزاند،
زیرا دشمنان من به احکام تو اعتنا نمیکنند.
 140وعدههای تو به درستی �آزموده شدهاند
و من �آنها را دوست دارم.
 141من بندهای ناچیز و نالایق هستم،
ا ّما از انجام احکام تو سرپیچی نمیکنم.
 142عدالت تو ابدی
و شریعت تو درست است.
 143سختی و مشکلات مرا فراگرفته است،
ا ّما احکام تو موجب شادی من است.
 144تعالیم تو همیشه عادلانه است،
مرا در درک �آنها یاری فرما تا زنده بمانم.
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دعا برای رهایی

 145خداوندا ،از صمیم دل به درگاه تو التماس میکنم،
دعایم را مستجاب فرما تا اوامر تو را بجا �آورم.
 146نزد تو دعا میکنم ،مرا نجات بده
و من شریعت تو را بجا خواهم �آورد.
 147سحرگاهان به پیشگاه تو دعا میکنم
و از تو کمک میخواهم و امید من به وعدٔه تو میباشد.
 148شب تا سحر بیدار میمانم
و به تعالیم تو فکر میکنم.
 149خداوندا ،بهخاطر مح ّبت پایدارت دعایم را بشنو،
بر من رحمت فرما و مرا از مرگ نجات بده.
 150مردم بدخواه برای حمله به من نزدیک میشوند.
�آنها کسانی هستند که از شریعت تو پیروی نمیکنند.
 151ا ّما تو ای خداوند ،با من هستی
و احکام تو همیشه درست است.
 152از قدیم ،تعالیم تو را �آموختم
و دانستم که همٔه �آنها ابدی هستند.
درخواست کمک

 153درد و رنج مرا ببین و رهاییام بده،
زیرا از شریعت تو سرپیچی نکردهام.
 154از حق من دفاع کن و �آزادم نما
و مطابق وعدهای که دادهای ،نجاتم بده.
 155مردم شریر نجات نخواهند یافت،
زیرا از شریعت تو اطاعت نمیکنند.
 156خداوندا ،رحمت تو عظیم است،
مطابق عدالت خود مرا رهایی بده.
 157من دشمنان و بدخواهان زیادی دارم،
ا ّما از انجام شریعت تو غفلت نمیورزم.
 158وقتی به شریران نگاه میکنم از �آنها نفرت میکنم،
زیرا احکام تو را بجا نمی�آورند.
 159خداوندا ،ببین که به تعالیم تو چقدر علاقه دارم،
مح ّبت پایدار تو تغییر ناپذیر است ،پس زندگی مرا
حفظ فرما.
 160تمام احکام تو حق و عدالت تو ابدی است.
1133

مزمور 119
سرسپردگی به شریعت خداوند

 161حکمرانان بدون علّت مرا اذیّت میکنند،
ا ّما ترس کلام تو در دل من است.
 162مانند کسیکه گنج بزرگی را یافته باشد،
از وعدههای تو شادمانم.
 163از دروغ و ریا متن ّفرم ،ولی شریعت تو را دوست دارم.
 164بهخاطر داوریهای عادلانهات
هر روز هفت مرتبه تو را ستایش میکنم.
 165کسانیکه شریعت تو را دوست میدارند،
			 از امن ّیت کامل برخوردارند
و هیچ چیزی نمیتواند �آنها را گمراه سازد.
 166خداوندا ،امید من به این است که تو مرا نجات دهی،
من احکام تو را اطاعت میکنم.
 167از صمیم قلب تعالیم تو را بجا می�آورم
و �آنها را دوست میدارم.
 168احکام و دستورات تو را اطاعت میکنم
زیرا تو از هر کار من �آگاه هستی.
درخواست کمک

 169خداوندا ،ناله و زاری مرا بشنو
و مطابق وعدهات به من فهم و دانش عطا فرما.
 170دعای من به پیشگاه تو برسد
و مرا طبق وعدهات رهایی بده.
 171پیوسته تو را ستایش میکنم،
زیرا شریعت خود را به من می�آموزی.
 172دربارٔه شریعت تو سرود میخوانم،
زیرا تمام اوامر تو عادلانه است.
 173برای کمک من �آماده باش،
زیرا که پیرو اوامر تو هستم.
 174در �آرزوی نجات از جانب تو میباشم
و از شریعت تو ل ّذت میبرم.
 175به من طول عمر عطا فرما تا تو را ستایش کنم
و تعالیم تو مرا یاری دهند.
 176مانند گوسفند گمشدهای سرگردان شدهام،
بیا و بندهات را دریاب ،زیرا شریعت تو را فراموش نکردهام.
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مزمور 120
درخواست کمک

 1در هنگام سختی به حضور خداوند دعا کردم
و او دعایم را مستجاب فرمود.
 2خداوندا ،مرا از شر مردم دروغگو
و از زبان حیلهگران نجات بده.
 3ای حیلهگران ،خدا با شما چه خواهد کرد
و شما را چگونه مجازات خواهد نمود؟
 4با تیرهای جانسوز سربازان و اخگرهای �آتشین!
 5زندگی با شما ،مانند زندگی در سرزمین ماشک
و در بین مردم قیدار است!
 6از زندگی با این مردم
که دشمن صلح هستند ،بیزار شدهام.
 7وقتی دربارٔه صلح حرف میزنم،
�آنها دربارٔه جنگ صحبت میکنند.

مزمور 121

خداوند پشتیبان ماست

 1با چشمان خود به سوی کوهها نگاه میکنم!
از کجا برای من کمک خواهد رسید؟
 2کمک من از جانب خداوندی است،
که �آسمان و زمین را �آفرید.
 3او مرا از لغزش باز میدارد.
او پشتیبانی است که همیشه بیدار است.
 4او حافظ و نگهبان اسرائیل است
و هرگز نمیخوابد.
 5خداوند نگهبان توست،
او در کنار توست و از تو پشتیبانی میکند.
�	6آفتاب در روز تو را اذیّت نخواهد کرد
و مهتاب نیز در شب.
 7خداوند تو را از تمام خطرها نجات خواهد داد
و تو را محافظت خواهد نمود.
 8خداوند مراقب رفت و �آمد توست
و همیشه از تو محافظت خواهد نمود.
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مزمور 122
سرود داوود

در ستایش اورشلیم

 1وقتی به من گفتند« :به خانٔه خداوند برویم».
بسیار خوشحال شدم.
 2اکنون اینجا ،در دروازههای اورشلیم ایستادهایم.
 3اورشلیم شهری است
بسیار محکم و به هم پیوسته.
 4اینجا جایی است که تمام طایفهها می�آیند،
تمام طایفههای اسرائیل،
تا مطابق اوامر خداوند
او را ستایش کنند.
 5در اینجا پادشاهان اسرائیل برای داوری مردم مینشستند.
 6برای صلح و سلامتی اورشلیم دعا کنید
تا تمام کسانیکه تو را دوست دارند ،سعادتمند گردند.
 7صلح و سلامتی در درون دیوارهای تو
و امن ّیت در قصرهای تو باد!
 8بهخاطر خویشاوندان و دوستان خود به اورشلیم میگویم:
«سلامتی بر تو باد!»
 9بهخاطر خانٔه خداوند خدای خود،
سعادت تو را ای اورشلیم ،خواهانم.

مزمور 123
سرود داوود

درخواست رحمت

 1ای خداوند ،چشمان من به سوی توست،
به تو که در �آسمان فرمانروایی میکنی.
 2مانند غلام و کنیزی
که از ارباب خود انتظار دارد،
همچنین ما نیز ای خداوند خدای ما،
از تو انتظار رحمت داریم.
 3خداوندا ،بر ما رحم کن ،بر ما رحم کن،
به ما بسیار اهانت شده است.
 4از دست ثروتمندان ظالم و متک ّبر ،جان ما به لب رسیده است.
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مزمور 124
سرود داوود

خداوند مددکار قوم خویش است

 1ای قوم اسرائیل جواب بدهید.
اگر خداوند با ما نمیبود ،چه میشد؟
 2اگر خداوند پشتیبان ما نمیبود،
وقتی دشمنان بر ما حمله کردند،
�	3آنگاه �آنها در خشم و غضب خود
ما را میبلعیدند.
 4بعد سیل خروشان ما را با خود میبرد
و �آب از س ِر ما میگذشت
 5و در گردابها غرق میشدیم.
 6خداوند را سپاس باد
که ما را شکار دندانهای �آنها نساخت.
 7مانند پرندهای از دام صیاد جستیم،
دام پاره شد و ما �آزاد شدیم.
 8خداوندی که �آسمان و زمین را �آفرید
مددکار ماست.

مزمور 125
امنیت قوم خدا
ّ

�	1آنهایی که بر خداوند توکّل دارند ،مانند کوه صهیون هستند
که هیچگاه نمیلرزند و از جای خود تکان
نمیخورند.
 2همانطور که کوهها ،شهر اورشلیم را احاطه کردهاند،
خداوند هم قوم خود را همیشه در پناه خود میگیرد.
 3شریران همیشه در سرزمین نیکوکاران حکومت نخواهند کرد.
وگرنه ،نیکوکاران نیز ممکن است دست به شرارت بزنند.
 4خداوندا ،با مردم نیک که احکام تو را بجا می�آورند،
مهربان باش.
 5ا ّما شریران را با کسانیکه از راه تو پیروی نمیکنند،
مجازات کن.
صلح و سلامتی بر اسرائیل باد!
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مزمور 126
دعا برای رهایی

 1وقتی خداوند ما را دوباره به اورشلیم �آورد،
فکر کردیم که خواب میبینیم.
 2چقدر خندیدیم و از خوشی سرود خواندیم.
ملل دیگر دربارٔه ما میگفتند:
«خداوند برای ایشان کارهای عجیبی انجام داده است».
 3در واقع خداوند کارهای عجیبی برای ما کرده است
و ما خوشحالیم.
 4خداوندا ،سعادت را به ما بازگردان،
همچنانکه باران رودخانههای خشک را دوباره ُپر �آب میسازد.
�	5آنانی که با اشكها میکارند،
با شادمانی درو خواهند نمود!
 6کسانیکه با گریه برای بذر افشانی بیرون میروند،
محصول خود را با نوای شادمانی باز خواهند �آورد!

مزمور 127
سرود سلیمان

ستایش نیكویی خداوند

 1اگر خداوند خانه را بنا نکند،
زحمت بنّایان بیفایده است.
هرگاه خداوند از شهر نگهبانی نکند،
مراقبت نگهبانان بیهوده است.
 2فایدهای ندارد که از صبح زود تا شام
برای به دست �آوردن خوراک خود ،اینهمه زحمت بکشید
زیرا خداوند هنگامیکه محبوبان او در خواب هستند،
ِ
روزی �آنها را �آماده میکند.
 3فرزندان ،میراثی از جانب خداوند هستند
و برکتی که خداوند به انسان عطا میکند.
 4شخصی که در جوانی صاحب پسر میشود،
فرزندانش مانند تیرهای تیز در دست سرباز هستند.
 5خوشا به حال کسیکه در ترکش خود از این تیرها فراوان دارد.
�آن شخص در دادگاه ،هنگام مقابله با دشمن،
هرگز شکست نخواهد خورد.
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مزمور 128

پاداش اطاعت از خداوند

 1خوشا به حال کسیکه از خداوند اطاعت میکند
و مطابق احکام او زندگی مینماید.
 2دسترنج تو ،احتیاجات تو را بر�آورده میسازد
و کامیاب و شادمان خواهی بود.
 3همسرت مانند درخت مو ُپر ثمر در خانهات بوده
و فرزندانت مانند درختان زیتون به دور سفرهات خواهند بود.
 4شخصی که از خداوند اطاعت میکند،
این چنین برکت خواهد یافت.
 5خداوند تو را از صهیون برکت دهد
و اورشلیم را در سراسر عمرت شكوفا و �آباد ببینی!
 6عمرت دراز باد و نوههای خود را ببینی!
صلح و �آرامش بر اسرائیل باد!

مزمور 129

دعا به ضد دشمنان اسرائیل

 1اسرائیل ،بگو که چطور
از زمان جوانی ،دشمنانت تو را عذاب دادند.
« 2از زمانی که جوان بودم،
دشمنانم بر من ظلم کردند،
ا ّما نتوانستند مرا از پای در�آورند.
 3شانههایم را با شلاق ،مانند
زمین شخم زده کردند.
 4ا ّما خداوند عادل
مرا از بردگی �آزاد کرد».
 5کسانیکه از صهیون نفرت دارند ،سرنگون شوند.
 6مانند علف روییده بر روی بامها
پیش از �آن که نمو کنند ،پژمرده گردند
 7و کسی نتواند �آنها را بچیند
و یا به صورت بافه ببندد.
 8هیچ رهگذری نگوید:
«خداوند تو را برکت دهد
یا ما به نام خداوند تو را برکت میدهیم!»
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مزمور 130
دعا برای کمک

 1خداوندا ،از شدّت غم و اندوه
			 به درگاه تو فریاد میکنم.
 2خداوندا ،فریاد مرا بشنو
و به دعای من تو ّجه فرما.
 3خداوندا ،اگر گناهان ما را به یاد �آوری،
چه کسی تبرئه خواهد شد؟
 4ا ّما تو ،خدای بخشنده هستی
و ما باید به تو احترام بگذاریم.
 5من بیصبرانه منتظر کمک از جانب خداوند هستم،
زیرا به وعدٔه او اعتماد دارم.
 6من بیشتر از نگهبانانی
که منتظر طلوع صبح هستند،
در انتظار خداوند میباشم.
 7ای اسرائیل ،بر خداوند توکّل کن،
زیرا از روی مح ّبت پایدارش
همیشه مایل است
که شما را نجات بخشد.
 8او قوم خود ،اسرائیل را
از تمام گناهانشان نجات میبخشد.

مزمور 131
سرود داوود

دعای شخص فروتن

 1خداوندا ،از کبر و غرور دست کشیدهام
و خود را بهتر از دیگران نمیدانم.
خود را از �آن چه بالاتر از فهم و درک من است
دور میکنم.
 2نگرانی را از خود دور کردهام
و مانند کودکی که در �آغوش مادر خود �آرام است،
در درون خود �آرامش دارم.
 3ای اسرائیل ،بر خداوند توکّل داشته باش،
از حال تا به ابد!
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مزمور 132

داوود و معبد بزرگ

 1خداوندا ،داوود و زحمتهایی را که متح ّمل شد
فراموش مکن.
 2به یاد�آور که قسم خورد
و برای تو ای خدای یعقوب نذر کرد:
« 5-3من تا خانهای برای خداوند بنا نکنم،
به خانٔه خود نخواهم رفت
و استراحت نخواهم كرد و نخواهم خوابید».
 6در بیتلحم ،از وجود صندوق پیمان باخبر شدیم
و در شهر یعاریم �آن را یافتیم.
 7بیایید به خانٔه خداوند برویم
و در برابر تختش او را پرستش کنیم.
 8خداوندا ،با صندوق پیمان که نشانٔه قدرت توست
به معبد بزرگ خود بیا
و برای همیشه در �آنجا ساکن شو.
 9کاهنانت لباس عدالت بپوشند
و مؤمنین تو با شادی برایت سرود بخوانند!
 10بهخاطر بندهات داوود،
روی خود را از پادشاه برگزیدهات بر مگردان.
 11تو به داوود وعده دادی
و از وعدٔه خود بر نمیگردی:
«یکی از فرزندان او را پادشاه میسازم.
و او بعد از تو سلطنت خواهد کرد
 12اگر فرزندان تو نیز به پیمان
و احکام من وفادار بمانند،
فرزندان �آنها نیز تا به ابد بر تخت سلطنت تو خواهند
نشست».
 13خداوند صهیون را
برای سکونت خود برگزید
 14و فرمود« :در اینجا برای همیشه سکونت خواهم کرد
زیرا چنین اراده نمودهام.
 15تمام احتیاجات صهیون را به فراوانی بر�آورده خواهم ساخت
و بینوایان �آن را با غذا سیر خواهم كرد.
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 16کاهنانش را لباس رستگاری خواهم پوشانید
و مؤمنیش با شادی سرود خواهند خواند.
 17در اینجا ،داوود را به قدرت خواهم رسانید
و چراغی برای برگزیدٔه خود روشن خواهم کرد.
 18دشمنانش را با لباس خجالت خواهم پوشانید،
ا ّما سلطنت او کامیاب و شکوفا خواهد شد».

مزمور 133
سرود داوود

ا ّتحاد مؤمنین

 1چه زیبا و دلپسند است
که مؤمنین با اتّحاد دور هم جمع شوند.
 2مانند روغن ُخوشبویی است که بر سر هارون ریخته شده
و بر ریش و سپس بر ردایش میچکد.
 3اتّحاد مانند شبنم بر کوه حرمون است که بر کوه
صهیون فرو میریزد.
زیرا خداوند برکت خود را،
یعنی زندگیای را که پایانی ندارد ،در �آنجا عطا خواهد کرد.

مزمور 134
دعوت به پرستش

 1ای جمیع بندگان خداوند،
و �آنهایی که هر شب در معبد بزرگ ،او را خدمت میکنید،
بیایید او را پرستش کنید.
 2دستهای خود را به سوی معبد بزرگ او بلند کنید
و او را ستایش نمایید.
 3خداوند که خالق �آسمان و زمین است
شما را از صهیون برکت دهد.

مزمور 135
سرود ستایش

 1خداوند را سپاس باد!
ای بندگان خداوند ،او را پرستش کنید ،نام او را ستایش کنید.
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 2ای کسانیکه در خانٔه خداوند،
در معبد بزرگ خدای ما ایستادهاید،
 3خداوند را شکر کنید ،زیرا که نیکوست.
برای او سرود بخوانید ،زیرا که او مهربان است.
 4او یعقوب را انتخاب نمود
و بنیاسرائیل را برای خود برگزید.
 5میدانم که خداوند بزرگ
و برتر از همٔه خدایان است.
 6هرچه که ارادهاش باشد ،انجام میدهد،
چه در �آسمان و چه بر زمین،
چه در دریا و چه در اعماق �آن.
 7ابرها را از دورترین نقاط زمین می�آورد،
رعد و برق و باران را پدید می�آورد.
و توفان را می�آورد.
 8او کسی است که پسران اول خانوادههای مصر،
و همچنین نخستزادگان حیوانات �آنها را کشت.
 9نشانهها و کارهای شگفت�آوری در برابر چشمان فرعون
و خادمان او به عمل �آورد.
 10اقوام زیاد و پادشاهان مقتدر را نابود کرد.
 12-11سیحون ،پادشاه اموریان،
عوج ،پادشاه باشان،
و تمام پادشاهان کنعان را از بین برد
و سرزمین �آنها را به قوم خود ،بنیاسرائیل داد.
 13خداوندا ،نام تو تا ابد جاودان است
و تمام نسلها تو را به یاد خواهند �آورد.
 14زیرا خداوند از قوم خود حمایت میکند
و بر بندگان خود رحمت میکند.
ُ 15بتهای اقوام دیگر از طلا و نقره
ساختٔه دست بشر هستند.
�	16آنها دهان دارند ،ا ّما حرف نمیزنند.
چشم دارند ،ولی نمیبینند.
 17گوش دارند ،ولی نمیشنوند،
حتّی قادر نیستند که نفس بکشند.
 18کسانیکه �آنها را ساختهاند و به �آنها ایمان دارند،
مانند �آنها خواهند شد.
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 19ای قوم اسرائیل ،خداوند را ستایش کنید؛
ای خاندان هارون ،خداوند را بپرستید!
 20ای طايفٔه لاوی ،او را بپرستید؛
ای کسانیکه از او میترسید ،خداوند را ستایش کنید!
 21خداوند را در صهیون ستایش کنید و از خانٔه او در اورشلیم.
خدا را سپاس باد!

مزمور 136
سرود شکرگزاری

 1خدا را شکر کنید ،زیرا که نیکوست؛
و مح ّبت پایدار او ابدی است.
 2خدای خدایان را شکر کنید؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 3خداوند جهانیان را شکر کنید؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 4او را بهخاطر معجزاتی که انجام میدهد شکر کنید؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 5او را که با حکمت خود �آسمانها را �آفرید؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 6او را که زمین را بر روی �آبهای عمیق بنا کرد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 7او اجسام نورانی را �آفرید؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 8خورشید را سلطان روز ساخت؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 9ماه و ستارگان را فرمانروای شب گردانید؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 10او نخستزادگان مصریان را کشت؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 11او قوماسرائیل را از مصر بیرون �آورد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 12با دست قوی و بازوی قدرتمندش؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 13او دریای سرخ را شكافت؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
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 14و بنیاسرائیل را از میانش عبور داد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 15فرعون و لشکر او را در �آب غرق کرد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 16قوم خود را در بیایان رهبری نمود؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 17پادشاهان مقتدر را از بین برد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 18پادشاهان معروف را به قتل رسانید؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 19سیحون ،پادشاه اموریان را کشت؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 20عوج ،پادشاه باشان را از بین برد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 21او سرزمین �آنها را به قوم خود داد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 22او �آنها را به اسرائیل ،خادم خود داد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 23ما را در زمان پریشانی به یاد �آورد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 24ما را از دست دشمنان رهایی بخشید؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 25او همٔه انسانها را روزی میدهد؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.
 26خدای �آسمان را شکر کنید؛
زیرا مح ّبت پایدار او ابدی است.

مزمور 137

سوگنامۀ بنیاسرائیل در غربت

 1در کنار رودخانههای بابل نشستیم
و به یاد صهیون گریه کردیم.
�	2آلات موسیقی خود را بر شاخههای درختان بید �آویختیم.
 3زیرا کسانیکه ما را به اسارت برده بودند ،از ما خواستند
تا برایشان یکی از سرودهای صهیون را بخوانیم
و �آنها را سرگرم کنیم.
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 4ا ّما چگونه میتوانستیم
سرود خداوند را در دیار بیگانه بسراییم؟
 5ای اورشلیم ،اگر تو را فراموش کنم،
دست راستم خشک گردد تا دیگر نتوانم چنگ بنوازم.
 6اگر تو را ای اورشلیم ،به یاد نیاورم
و تو را بر همٔه شادیها ترجیح ندهم،
زبانم به کامم بچسبد و لال شوم.
 7خداوندا ،به یاد�آور،
روزی را که اَدومیان اورشلیم را تسخیر کردند
و فریاد میزدند:
«�آن را با خاک یکسان کنید».
 8ای بابل ،تو ویران خواهی شد.
خوشا به حال کسیکه �آن چه تو بر سر ما �آوردی،
بر سر خودت بیاورد.
 9خوشا به حال کسیکه کودکان تو را بگیرد
و �آنها را به صخرهها بکوبد.

مزمور 138
سرود داوود

دعا برای شکرگزاری

 1خداوندا ،از صمیم قلب تو را ستایش میکنم،
در حضور خدایان برای تو سرود شکرگزاری میخوانم.
 2سر تعظیم به درگاه مقدّس تو فرود می�آورم
و نام تو را بهخاطر مح ّبت پایدار و
وفاداری تو ستایش میکنم.
چون نام تو و فرمایشات تو از هر چیز بالاتر است.
 3هنگامیکه دعا کردم ،دعایم را مستجاب کردی و با
قدرت خود مرا تقویت نمودی.
 4خداوندا ،همٔه پادشاهان جهان تو را ستایش خواهند نمود،
زیرا کلام تو را شنیدهاند.
�	5آنها بهخاطر �آنچه که کردهای
و به جهت شکوه عظمت تو ،سرود خواهند خواند.
 6خداوند ،با وجود عظمت و جلالی که دارد،
به فروتنان تو ّجه دارد،
ا ّما اشخاص متک ّبر را از دور میشناسد.
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 7هنگامیکه در سختی و مشکلات گرفتارم،
تو مرا از همٔه �آنها میرهانی.
تو در مقابل دشمنان خشمگین من میایستی
و با دست توانای خود مرا نجات میدهی.
 8خداوند به وعدههایی که به من داده است،
وفا خواهد كرد .خداوندا ،مح ّبت پایدار تو ابدی است.
کارهایی را که شروع کردهای تمام کن.

مزمور 139
سرود داوود

دانش و مراقبت کامل خدا

 1خداوندا ،تو مرا �آزمودهای و میشناسی.
 2از نشستن و برخاستن من �آگاهی
و تمام افکار و اندیشههای مرا از دور میدانی.
 3تو از رفتار ،کردار ،کار و استراحت من �آگاهی
و تمام روشهای مرا میدانی.
 4حتّی پیش از �آن که حرفی بر زبان �آورم،
تو ای خداوند ،منظور مرا میدانی.
 5حضور تو مرا از هر طرف احاطه نموده
و با قدرت خود ،مرا محافظت میکنی.
 6شناخت تو از من خیلی عمیق است؛
این فراتر از فهم من میباشد.
 7از نزد تو کجا بگریزم
و از حضور تو کجا پنهان شوم؟
 8اگر به �آسمان بروم ،تو در �آنجا هستی.
اگر به دنیای مردگان بروم ،تو در �آنجا هستی.
 9اگر بر بالهای سحر بنشینم
و از مشرق به دورترین نقطه در مغرب بروم،
 10تو برای رهبری من در �آنجا خواهی بود.
برای کمک به من تو در �آنجا خواهی بود.
 11اگر از تاریکی خواهش کنم که مرا بپوشاند
روشنایی اطراف من به تاریکی تبدیل گردد،
و یا
ِ
 12حتّی تاریکی هم برای تو تاریک نخواهد بود
و شب برای تو مانند روز روشن است،
زیرا تاریکی و روشنایی برای تو یکی است.
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 13تو تمام اجزای بدنم را ساختی
و در رحم مادرم همٔه �آنها را به هم پیوند دادی.
 14من تو را میستایم ،زیرا مرا به گونهای عجیب ساختهای،
تمام کارهای تو بسیار شگفتانگیز است.
من این را با تمام وجود میدانم.
 15وقتی استخوانهایم ساخته میشدند
و در رحم مادر شکل میگرفتم
و در نهان رشد میکردم،
تو از وجود من �آگاه بودی.
 16پیش از �آن که به وجود بیایم
و زندگی را �آغاز کنم،
روزهای عمرم را
در دفتر خود ثبت نمودی.
 17خداوندا ،افکار تو �آنقدر عالی و گرانبها هستند،
که من �آنها را درک نمیکنم.
 18اگر �آنها را بشمارم ،از ریگهای صحرا زیادترند.
وقتی بیدار میشوم باز هم با تو هستم.
 19خدایا ،شریران را نابود کن
و جنایتکاران را از من دور نما.
�	20آنها نام تو را به بدی یاد میکنند
و به ضد تو حرفهای زشت میزنند.
 21خداوندا� ،آیا از کسانیکه از تو نفرت دارند ،نفرت نداشتهام؟
�آیا از �آنانی که از تو سرپیچی میکنند ،متن ّفر نبودهام؟
 22با تمام وجود از �آنها متن ّفرم
و �آنها را دشمن خود میدانم.
 23خدایا ،مرا تفتیش کن و از دل من باخبر شو،
مرا بیازما و افکار مرا بخوان.
 24ببین �آیا خطایی در من هست،
و مرا به راه جاودانی هدایت نما.

مزمور 140
سرود داوود

دعا برای حمایت از شر دشمنان

 1خداوندا ،مرا از دست مردم شریر نجات بده
و از شر ظالم حفظ کن.
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�	2آنها همیشه به فکر دسیسه هستند
و جنگ و دعوا به راه میاندازند.
 3زبانشان چون نیش مار تیز
و سخنانشان مانند زهر افعی است.
 4خداوندا ،مرا از چنگ اشخاص شریر رهایی بده
و از شر مردم ظالم ،که نقشٔه نابودی مرا میکشند،
نجات بده.
 5مردم متک ّبر برای من دام گسترده
و سر راهم َتله گذاشتهاند تا مرا دستگیر کنند.
 6به خداوند میگویم« :تو خدای من هستی»،
به دعا و زاری من گوش بده.
 7ای خداوند ،خدای من ،ای حامی ُپرقدرت من،
تو در میدان جنگ از من حمایت کردی.
 8خداوندا ،مگذار که شریران به مراد خود برسند
و نقشههای پلید خود را عملی کنند.
 9مگذار دشمنانم پیروز شوند
بلکه توطئٔه �آنها را بلای جان خودشان گردان.
 10اخگرهای �آتش بر سرشان بریزد
و به چاهی بیفتند که هرگز نتوانند بیرون بیایند.
 11کاش �آنانی که سخنان ناحق برضد دیگران میگویند،
کامران نشوند
و بگذار که شرارت ،مردم شریر را نابود کند.
 12خداوندا ،میدانم که به فریاد مسکینان میرسی
و حق مظلومان را از ظالمان میگیری.
 13نیکوکاران تو را ستایش خواهند کرد
و در حضور تو زیست خواهند نمود.

مزمور 141
سرود داوود

دعای شب

 1خداوندا ،نزد تو التماس میکنم ،به کمک من بشتاب.
وقتی نزد تو دعا میکنم ،دعایم را بشنو.
 2دعای من همچون ُبخور به درگاه تو برسد
و دستهایم را که به پیشگاهت برمیافرازم ،مانند قربانی
شامگاهان قبول فرما.
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 3خداوندا ،لبها
و دهان مرا نگاهبانی فرما.
 4دلم را به کارهای بد مایل مگردان،
تا با شریران مرتکب کارهای زشت نشوم
و هرگز در بزمهای �آنان شرکت نکنم.
 5وقتی شخص نیک مرا سرزنش میکند برایم افتخار است،
ولی احترام را از مردم شریر نمیپذیرم
بلکه بهخاطر کارهای زشتشان،
پیوسته علیه �آنان دعا میکنم.
 7-6وقتی رهبران �آنها از صخرهها پرتاب شوند
و استخوانهای �آنها تکهتکه شده
به هر سو پراکنده گردد،
�آنگاه مردم به حقیقت سخنان من پی خواهند برد.
 8ا ّما ای خداوند متعال ،چشم من به سوی توست.
به درگاه تو پناه می�آورم،
مرا بیپشت و پناه مگذار.
 9مرا از دامی که برای من گستردهاند
و از دسیسٔه بدکاران محافظت فرما.
 10مردم شریر را به دام خودشان گرفتار کن
و مرا بسلامت برهان!

مزمور 142

سرود و دعای داوود وقتی در غار بود

دعا برای کمک

 1نزد خداوند فریاد میزنم
و با التماس از او کمک میطلبم.
 2شکایات خود را به پیشگاه او عرض میکنم
و مشکلاتم را برایش بیان مینمایم.
 3وقتی طاقت من تمام شود،
تو میدانی که چه باید بکنم.
دشمنان در سر راه من
دام گستردهاند.
 4وقتی به اطرافم نگاه میکنم،
کسی را نمیبینم که به کمکم بیاید
و کسی به من تو ّجه نمیکند.
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 5خداوندا ،برای کمک به درگاه تو رو می�آورم،
زیرا تو یگانه پشتیبان
و همهچیز من در این زندگی هستی.
 6به فریاد من گوش بده،
زیرا که درماندهام.
مرا از دست دشمنان نجات بده،
زیرا �آنها از من بسیار قویترند.
 7مرا از این ُبنبست و پریشانی �آزاد کن تا تو را ستایش كنم.
�آنگاه بهخاطر نیكویی كه به من كردهای،
نیكوکاران مرا احاطه خواهند كرد.

مزمور 143
سرود داوود

درخواست کمک

 1خداوندا ،چون تو امین و عادل هستی،
دعای مرا بشنو
و به التماس من گوش بده.
 2بندهات را محاکمه مکن،
زیرا هیچ شخص زندهای در حضور تو بیگناه نیست.
 3دشمن ،مرا از پای در�آورده
و به زمین زده است.
چنان روزگارم را سیاه کرده است
که گویی سالهاست مردهام.
 4بهخاطر این خود را باختهام
و بکلّی م�أیوس شدهام.
 5گذشتهها را به یاد می�آورم
و به �آنچه که تو برای من انجام دادهای
فکر میکنم.
 6دستهای خود را برای دعا به درگاه تو بلند میکنم.
مانند زمین خشکی که تشنٔه �آب است ،همچنان جان
من تشنٔه توست.
 7خداوندا ،دعایم را هرچه زودتر مستجاب کن،
زیرا امیدم را از دست دادهام.
روی خود را از من مپوشان ،مبادا بمیرم
و به دیار خاموشان بروم.
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 8همه روزه از مح ّبت پایدار خود برخوردارم کن،
زیرا بر تو توکّل دارم،
به درگاه تو دعا میکنم
تا راه زندگی را به من نشان بدهی.
 9خداوندا ،به تو پناه �آوردهام،
مرا از شر دشمنان برهان.
 10تو خدای من هستی،
مرا تعلیم بده تا ارادٔه تو را انجام دهم.
روح پاکت مرا به راه راست هدایت فرماید.
 11خداوندا ،مطابق وعدٔه خود زندگیم را حفظ کن
و با لطف خود مرا از مشکلاتم رهایی ده.
 12بهخاطر مح ّبت پایداری که به من داری ،دشمنانم را نابود کن
و کسانی را که بر من ظلم میکنند ،از بین ببر،
زیرا که من بندٔه تو هستم.

مزمور 144
سرود داوود

شکرگزاری پادشاه برای پیروزی

 1خداوند را که پشتیبان من است سپاس باد!
او مرا برای میدان جنگ تعلیم میدهد.
 2او پشت و پناه من است،
او سپر و نجاتدهندٔه من است،
به او توکّل دارم
و او مردم را تحت فرمان من خواهد �آورد.
 3خداوندا ،انسان چیست که تو به او تو ّجه داری؟
و بنی�آدم کیست که او را بهخاطر �آوری؟
 4او مانند سایه درگذر است
و عمرش بیش از یک نفس نیست.
 5ای خداوند� ،آسمان را بگشا و پایین بیا.
کوهها را لمس کن تا از �آنها دود برخیزد.
 6رعد و برق را بفرست و دشمنان خود را پراکنده کن
و با تیرهای خود �آنها را تار و مار گردان.
 7دست خود را از عالم بالا دراز کن
و مرا از عمق �آبها،
و از دست این بیگانگان نجات بده.
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 8حرفهای �آنان دروغ است
و قسم دروغ میخورند.
 9خداوندا ،برای تو سرودی تازه میخوانم
و با بربط ده تار میسرایم.
 10پادشاهان را به پیروزی میرسانی
و بندهات ،داوود را �آزاد میسازی.
 11خداوندا ،مرا از دست دشمن ظالم برهان
و از چنگ بیگانگان
که سخنانشان سراسر دروغ است ،نجات بده.
 12پسران ما در جوانی،
همچون نهالان ،برومند و قد بلند گردند،
دختران ما،
چون ستونهای تراشیدٔه کاخ پادشاهان باشند،
 13انبارهای ما،
ُپر از محصولات گوناگون ،و گوسفندان ما در صحرا
هزاران ب ّره بزایند.
 14گاوهای ما ،بدون از دست دادن گوسالهای،
بارور و کثیر شوند.
در کوچههای ما صدای هیچ غم و نالهای نباشد.
 15خوشا به حال ملّتی که از این برکات بهرهمند گردند
و خوشا به حال قومی که خداوند ،خدای ایشان است.

مزمور 145
سرود داوود

سرود ستایش

 1ای خدای من و ای پادشاه من،
نام تو را ستایش میکنم و تا ابد شکرگزار تو هستم.
 2هر روز تو را شکر میکنم
و تا به ابد نام تو را ستایش میکنم.
 3خداوند ،بزرگ و شایستٔه ستایش است،
ِ
درک عظمت او خارج از فهم و دانش ماست.
 4کارهای عجیب تو را مردم نسل به نسل ستایش خواهند کرد
و قدرت تو را بیان خواهند نمود.
�	5آنها دربارٔه شکوه و عظمت تو گفتوگو خواهند نمود
و من در مورد کارهای عجیب تو تف ّکر خواهم کرد.
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 6مردم از کارهای شگفتانگیز تو سخن خواهند گفت
و من عظمت تو را بیان خواهم کرد.
�	7آنها نیكویی تو را بیان خواهند کرد
و برای رحمت تو خواهند سرایید.
 8خداوند مهربان و رحیم است .دیر غضب میکند
و ُپر از مح ّبت پایدار است.
 9او با همه مهربان است
و تمام مخلوقات خود را دوست میدارد.
 10خداوندا ،همٔه مخلوقات تو ،تو را ستایش میکنند
و همٔه مؤمنین تو ،تو را شکر میکنند.
�	11آنها از جلال و شکوه سلطنت تو حرف میزنند
و قدرت تو را بیان میکنند.
 12پس همٔه مردم ،شکوه و جلال پادشاهی تو
و تمام کارهای عجیب تو را خواهند دانست.
 13سلطنت تو جاودان
و فرمانروایی تو پایدار و ابدی است.
خدوند به وعدههای خود امین است؛
او در تمام کارهایش رحیم میباشد.
 14خداوند کسانی را که در سختی و مشکلات هستند،
کمک میکند
و افتادگان را برمیخیزاند.
 15چشم امید همه به توست،
زیرا توِ ،
روزی �آنها را برحسب احتیاجشان عطا میکنی.
 16به اندازٔه کافی به �آنها میدهی
و حاجتشان را بر�آورده میسازی.
 17خداوند در تمام کارهایش
عادل و مهربان است.
 18خداوند نزدیک کسانی است
که با صداقت و راستی طالب او هستند.
�	19آرزوی کسانی را که از او میترسند
بر�آورده میسازد.
 20از �آنهایی که او را دوست میدارند حمایت میکند ،ا ّما
شریران را از بین میبرد.
 21من پیوسته خدا را ستایش میکنم.
تمام مخلوقات همیشه او را ستایش نمایند.
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مزمور 146

در ستایش خدای نجاتدهنده

 1خداوند را سپاس باد!
ای جان من ،خداوند را ستایش کن!
 2تا زمانی که زنده هستم،
			 خداوند را ستایش خواهم نمود،
تا وقتی جان در بدن دارم
برای خدای خود سرود خواهم خواند.
 3به رهبران انسانی توکّل نکنید،
هیچ انسانی نمیتواند نجات بدهد.
 4وقتی بمیرند ،به خاک برمیگردند
و در همان روز تمام نقشههایی که کشیده بودند
از بین میرود.
 5خوشا به حال کسیکه خدای یعقوب مددکار اوست
و بر خداوند،
خدای خود توکّل میکند،
 6که �آسمان و زمین و دریاها
و هر�آنچه در �آنهاست �آفرید،
خدایی که پیوسته به وعدههای خود وفادار است.
 7او به فریاد مظلومان میرسد
و گرسنگان را سیر میکند
و اسیران را �آزاد میسازد.
 8خداوند کورها را بینا میسازد،
افتادگان را برمیخیزاند،
مردم نیکوکار را دوست میدارد.
 9خداوند غریبان را محافظت میکند،
و از بیوه زنان و یتیمان مراقبت مینماید.
ا ّما شریران را هلاک میسازد.
 10سلطنت خداوند جاودان است،
و خدای تو ای صهیون،
تا ابد فرمانروایی میکند.
خداوند را سپاس باد!
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مزمور 147

ستایش خدای متعال

 1خداوند را سپاس باد!
چه نیکوست که خداوند را با سراییدن سرود ستایش کنیم،
ستایش خداوند بسیار مناسب و ل ّذت بخش است.
 2خداوند اورشلیم را دوباره �آباد میکند
و پراکندگان اسرائیل را جمع میسازد.
 3او دلشكستگان را تسلّی میدهد
و بر زخمهای ایشان مرهم میگذارد.
 4او تعداد ستارگان را میداند
و هر کدام از �آنها را به نام میشناسد.
 5خداوند ما بزرگ و قدرتش عظیم است،
دانش و حکمت او بیکران است.
 6خداوند ،مسکینان را برمیافرازد،
و شریران را سرنگون میکند.
 7برای خداوند سرود شکرگزاری بخوانید
و با نوای بربط برای خدای ما بسرایید.
 8او �آسمانها را با ابر میپوشاند
و برای زمین باران فراهم میسازد
و سبزهها را بر ت ّپهها میرویاند.
 9به حیوانات خوراک میدهد
و جوجه کلاغها را غذا میدهد.
 10به قدرت اسبها علاقهای ندارد
و نیروی انسانها او را خشنود نمیسازد،
 11بلکه رضامندی او از کسانی است که او را گرامی میدارند
و به مح ّبت پایدار او توکّل میکنند.
 12خداوند را ستایش کن ،ای اورشلیم!
خدای خود را ستایش کن ،ای صهیون!
 13او دروازههایت را بر روی دشمن محکم میبندد
و ساکنان تو را برکت میدهد.
 14او صلح را به مرزهای تو می�آورد
و انبارهایت را از غلّه ُپر میسازد.
 15او به زمین فرمان میدهد
و فرمایشات او فوراً انجام میشود.
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 16زمین را با لحاف برف میپوشاند
و شبنم را مانند گرد میپاشد.
 17تگرگ را همچون سنگریزه میفرستد
و کسی تاب تح ّمل سرمای �آن را ندارد.
 18به فرمان او یخها �آب میشوند ،باد میوزد
و �آب جاری میگردد.
 19کلام خود را به یعقوب بیان میکند
و احکام و دستورات خود را به بنیاسرائیل میدهد.
 20با هیچ قوم دیگری چنین رفتار نمیکند،
زیرا �آنها احکام او را نمیدانند.
خداوند را سپاس باد!

مزمور 148

دعوت طبیعت به ستایش خدا

 1خداوند را سپاس باد!
خداوند را از �آسمانها
و از عرش اعلی ستایش کنید.
 2ای فرشتگان او
و ای لشکرهای �آسمانی او را ستایش کنید.
 3ای �آفتاب و ای مهتاب،
و ای ستارگان درخشان ،او را ستایش کنید.
 4ای �آسمانها و ای �آبهای بالای �آسمان،
او را ستایش کنید.
 5همٔه اینها خداوند را ستایش کنند،
زیرا که به فرمان او �آفریده شدند.
 6او همٔه �آنها را تا به ابد استوار ساخت
و هرگز تغییر نخواهند کرد.
 7ای نهنگها و ای تمام اعماق اقیانوسها،
او را ستایش کنید.
 8ای �آتش و تگرگ و برف و مه و توفان که مطیع فرمان
او هستید،
او را ستایش کنید.
 9ای کوهها و ت ّپهها
و درختان میوهدار و ای سروهای بلند،
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 10ای حیوانات وحشی و اهلی،
ای خزندگان و پرندگان ،او را ستایش کنید.
 11ای پادشاهان ،ای مردم،
شاهزادگان و فرمانروایان،
 12ای جوانان و ای دوشیزگان،
پیر مردان و کودکان ،خداوند را ستایش کنید.
 13همه با هم نام خداوند را ستایش کنید،
زیرا فقط نام او متعال،
و شکوه و جلال او بالاتر از زمین و �آسمان است.
 14او قوم خود یعنی بنیاسرائیل را
ق ّوت و توانایی بخشید،
او مایٔه افتخار مقدّسان میباشد.
خداوند را سپاس باد!

مزمور 149
سرود ستایش

 1خداوند را سپاس باد!
برای خداوند سرودی تازه بسرایید
و در برابر جماعت ایمانداران نام او را بستایید.
 2ای بنیاسرائیل ،بهخاطر �آفریدگار خود شاد باشید.
ای ساکنان صهیون ،بهخاطر پادشاه خود شادمان باشید.
 3با رقص نام او را ستایش کنید
و با نوای عود و بربط او را بپرستید.
 4زیرا خداوند از قوم خود خشنود است
و فروتنان را پیروز و سرفراز میسازد.
 5مؤمنینش به جلال او فخر کنند
و در بسترهای خود برای او سرود شادمانی بسرایند.
 7-6خدا را با صدای بلند ستایش کنند
و شمشیرهای دو َدم را در دست بگیرند،
تا اقوام و مردم خدانشناس را مجازات کنند.
 8پادشاهانشان را با زنجیر
و فرمانروایان �آنها را با پای بندهای �آهنین ببندند
 9و طبق فرمان خداوند �آنها را مجازات کنند.
این افتخاری است برای همٔه مؤمنین او.
خداوند را سپاس باد!
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خداوند را سپاس باد

 1خداوند را سپاس باد!
خدا را در معبد بزرگ او بپرستید،
و او را در �آسمانها ستایش کنید.
 2او را به سبب کارهای عجیبش
و بهخاطر عظمت بیکرانش بپرستید.
 3او را با شیپور ستایش کنید
او را با عود و بربط ستایش کنید.
 4او را با دف و رقص ستایش کنید.
او را با چنگ و نی ستایش کنید
 5او را با سنج ستایش کنید.
او را با سنجهای ُپر صدا ستایش کنید
 6هر که جان در بدن دارد خداوند را ستایش کند.
خداوند را سپاس باد!
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کتاب امثال سلیمان
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب امثال سلیمان
معرفی کتاب
ّ

کت���اب امث���ال س���لیمان ،مجموعهای اس���ت از س���خنان و
ضربالمثلهای اخلاقی و تعالیم مذهبی .قسمت بزرگی از �آن
حاوی مطالبی است که به طور روزم ّره همه با �آن سرو کار دارند.
شروع �آن اینطور است :شرط داشتن عمل و دانش ،اطاعت
و احترام نسبت به خداوند است .و در ادامه نه تنها به تعالیم
مذهبی ،بلکه به بیان مس���ائل تربیتی و اخلاقی نیز میپردازد.
اغلب سخنان �آن که کوتاه و نغز میباشد ،از فرهنگ بنیاسرائیل
سرچشمه گرفته است .مطالب �آن دربارٔه روابط خانوادگی ،داد
و ستدها ،روابط اجتماعی و مطالبی درخصوص پرهیزکاری و
خودداری میباشد و انس���انها را به دوستی ،صبر ،بردباری و
تو ّجه به مستمندان تشویق مینماید.
تقسیمبندی کتاب

در ستایش حکمت 18:9-1:1
امثال سلیمان 27:29-1:10
سخنان آکور 33-1:30
سخنان گوناگون 31-1:31

1

ارزش امثال

امثال سلیمان ،پسر داوود ،پادشاهاسرائیل2 .این مثلها
به شما کمک میکنند تا حکمت و نصیحت مفید را
تشخیص داده و سخنان پر معنی را بفهمید�3 .آنها میتوانند به
شما یاد دهند که چگونه عاقلانه و با عدالت و انصاف زندگی
کنید�4 .آنها میتوانند به اشخاص بیتجربه ،ذکاوت ببخشند و به
جوانان ،کاردانی6-5 .این مثلها حتّی میتوانند حکمت دانایان
را افزون نموده و تحصیلکردگان را راهنمایی نمایند تا بتوانند
اسرار پیچیدٔه مثلها و معماهای دانایان را درک نمایند.
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نصیحت به جوانان

7ترس از خداوند ،ابتدای حکمت اس���ت .ا ّما مردم احمق
توجهی به �آن نمینمایند و علم را رد میکنند.
8ای فرزند من ،نصیحت پدر خود را بشنو و تعالیم مادرت را
فراموش مکن9 .تعالیم و نصایح �آنها مانند تاج ع ّزت و جلال بر
سرت و گردنبند زیبایی و شکوه بر گردنت خواهند بود.
10ای فرزند من ،وقتی گناهکاران کوشش میکنند تو را فریب
دهند ،تسلیم نشو11 .اگر بگویند« :بیا با هم متّحد شویم تا یک
نفر را بکشیم و کمین کنیم تا خون بیگناهان را بریزیم12 ،بیا
تا مثل قبر �آنها را زندهزنده ببلعیم و مانند مرگ بر سر �آنها نازل
شویم13 ،هرگونه اموال گرانبها به دست می�آوریم و خانههای
خود را از اموال دزدی پر میکنیم14 .بیا جزو دستٔه ما باش تا
هرچه بدزدیم با هم قسمت کنیم».
15ای فرزند من ،با �آنها همراه مشو و از ایشان دوری کن.
16چون پاهای ایش���ان به سوی شرارت میدود و برای ریختن
خون میش���تابند17 .گذاشتن دام در مقابل چشمان پرنده کار
بیهودهای است18 .ا ّما این قبیل افراد ،برای خود دام میگسترانند،
دامی که در �آن هلاک خواهند شد19 .دزدی ،عاقبت باعث
هلاکت دزد میشود .عاقبت کسانیکه با قتل و غارت زندگی
میکنند ،مرگ و نابودی است.
ندای حکمت

20حکمت در کوچهه���ا و در خیابانها با صدای بلند ،همه
را صدا میزند21 .در دروازٔه شهرها و هر جایی که مردم دور
هم جمع میش���وند فریاد میکند«22 :ای مردم احمق تا کی
میخواهید احمق باش���ید؟ تا کی میخواهید از مسخره کردن
دانایی ل ّذت ببرید؟ �آیا شما هرگز خواهید �آموخت؟ 23وقتی شما
را صدا میزنم ،گوش دهی���د .پندهای خوبی میدهم و �آنچه
میدانم به شما می�آموزم24 .چندین بار شما را صدا کردم ولی
نیامدید .دستهای خود را به طرف شما دراز کردم ،اعتنا نکردید.
25نصایح مرا قبول نکردید و نخواستید که شما را اصلاح کنم.
26پس وقتی گرفتار شوید ،به شما میخندم و هنگامیکه دچار
ترس و وحشت شوید ،شما را مسخره میکنم27 .وقتی ترس
مثل توفان به شما حمله کند و مصیبت مانند گردباد دور شما
را بگیرد ،وقتیکه به تنگدستی و پریشانی دچار شوید�28 .آنگاه
مرا صدا خواهید کرد ،ولی جواب نخواهم داد .همهجا به دنبال
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من خواهید گشت ولی مرا پیدا نخواهید کرد29 .زیرا شما هرگز
به حکمت تو ّجه نکردید و از خداوند اطاعت ننمودید30 .هرگز
با من مش���ورت نکردید و به نصیحتهای م���ن تو ّجه ننمودید.
31بنابراین� ،آنچه کاشتهاید درو خواهید کرد و کارهای شما،
ش���ما را گرفتار میس���ازد32 .مردم نادان که حکمت را قبول
نمیکنند ،نابود میش���وند و بیتو ّجهی ایشان� ،آنها را هلاک
خواهد کرد33 .ا ّما کس���انیکه به من گوش دهند در �آرامش
زندگی خواهند کرد و از هیچ چیزی نخواهند ترسید».

2

پاداش حکمت

ای پسر من ،هرچه به تو تعلیم میدهم یاد بگیر و �آنچه به
تو دستور میدهم ،فراموش مکن2 .به سخنان حکیمانه
گوش بده و کوشش کن تا �آنها را یاد بگیری3 .بینش را طلب
نما و دانایی را جس���تجو کن4 .همانطور که برای بهدست
�آوردن پول و پیدا کردن گنج زحمت میکشی ،برای تحصیل
حکمت تلاش نما5 .اگر چنین کنی ،معنی ترس از خداوند را
میفهمی و در شناختن خدا موفّق میشوی6 .خداوند بخشندٔه
حکمت است و عقل و دانایی از جانب اوست7 .او نیکوکاران
را پیروزی میبخشد و از �آنها پشتیبانی میکند8 .او کسانی را
که با دیگران با عدل و انصاف رفتار میکنند ،محافظتنموده
و از کسانیکه خود را وقف او نمودهاند ،حمایت میکند.
9اگر به من گوش بدهی ،راستی و عدالت و انصاف را خواهی
شناخت و راه زندگی را پیدا خواهی کرد10 .شخص حکیمی
میشوی و از عقل خود شادمان میگردی11 .عقل و دانایی تو،
از تو محافظت خواهد کرد 12و تو را از دست شریر و �آنهایی
که میخواهند با سخنان خود تو را فریب بدهند ،نجات خواهد
داد؛ 13یعنی کسانیکه راه راست را ترک میکنند تا در ظلمت
گناه زندگی نمایند14 .از کارهای زشت خود خوشحالند و از
دروغهای شرارت�آمیز خود ل ّذت میبرند15 .این افراد ناپایدارند
و راه کج را در پیش گرفتهاند.
16حکمت ،تو را از زنا و سخنان فریبندٔه زنان بدکاره محافظت
میکند17 .زنانی که به ش���وهران خود خیانت کرده و پیمان
مقدّس خ���ود را فراموش نمودهاند18 .اگ���ر به خانٔه �آنها داخل
شوی ،به جادٔه مرگ قدم گذاشتهای .رفتن به �آنجا ،وارد شدن
به دنیای مردگان است19 .کسانیکه نزد چنین زنانی میروند،
هیچوقت باز نمیگردند و هرگز به راه حیات بازگشت نمیکنند.
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20بنابراین ،باید از مردم نیک���وکار پیروی کنی و زندگی مردم
عادل را انتخاب نمایی21 .م���ردم نیک و کامل ،در این زمین
باقی خواهند ماند22 .ا ّما مردمان ش���ریر نابود خواهند گردید.
ریشٔه خیانتکاران از زمین کنده خواهد شد.

3

نصیحت به جوانان

ای فرزند من ،هرچه به تو یاد میدهم فراموش مکن
و �آنچه را به تو میگویم بهخاطر بسپار2 .تعالیم من،
کامیابی و عمر دراز به تو میبخشد3 .هرگز صداقت و وفاداری
را از خود دور مکن� ،آنها را به گردنت ببند و بر قلبت بنویس.
4اگر چنین کنی ،خدا و مردم از تو راضی خواهند شد.
5با دل و جان بر خداوند توکّل کن .بر عقل خود تکیه مکن.
6در تمام کارهایت خداوند را بهخاطر داشته باش .او راه راست
را به تو نشان خواهد داد7 .خیال نکن که خیلی عاقل هستی.
از خدا بترس و از بدی دوری ک���ن8 .اگر چنین کنی ،مانند
داروی شفا بخش ،به تو سلامتی و ق ّوت میبخشد9 .خداوند
را احترام نما و از دارایی خ���ود و از نوبر محصول زمین خود
قس���متی را به او تقدیم کن10 .اگر چنین کنی انبارهایت پر از
نعمت و خمرههایت پر از شیرٔه انگور خواهد شد.
11ای فرزند من وقتی خداوند تو را تنبیه میکند ،خوب تو ّجه
کن و وقتی تو را سرزنش میکند ،دلگیر نشو12 .چون خداوند
کسانی را که دوست دارد ،تربیت مینماید؛ مانند والدینی که
فرزند عزیز خود را تربیت میکنند13 .خوشا به حال کسیکه
حکمت و دانایی پیدا میکند14 .زیرا ارزش �آن از طلا و نقره
بیشتر است15 .حکمت از جواهرات گرانبهاتر و از هرچه �آرزو
کنی باارزشتر است16 .حکمت به تو عمر دراز و ثروت و احترام
میبخشد17 .حکمت در زندگی تو را کامیاب کرده و به راه
امن ّیت و شادمانی هدایت میکند18 .کسانیکه حکیم میشوند،
شادمان خواهند بود .جان و حیات را خدا میبخشد.
 19خداوند زمین را از روی حکمت خود �آفرید،
و �آسمانها را با دانایی خود بنیان نهاد.
 20عقل او رودخانهها را روان نمود،
و باران را از ابرها بر زمین بارانید.
21ای فرزند من ،دانایی و فه���م خود را حفظ کن و نگذار
از تو دور شوند22 .اینها به تو زندگی میبخشند و �آن را پر از
خوشی میکنند�23 .آنگاه به سلامتی ،راه خود را طی میکنی
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و شکست نمیخوری24 .بدون ترس میخوابی و تمام شب به
راحتی استراحت میکنی25 .از بلاهای ناگهانی -مثل �آنچه که
توفان بر سر شریران می�آورد -نخواهی ترسید26 .خداوند از تو
محافظت میکند و نمیگذارد که در دام گرفتار شوی.
27هرگاه که از دستت برمی�آید ،از احسان کردن به محتاجان
کوتاهی مکن28 .اگر میتوانی اکنون به همسایهات کمک کنی،
به او نگو برو و فردا بیا29 .در مورد همسایهات که نزدیک تو
زندگی میکند و به تو اعتماد دارد ،قصد ب���دی مکن30 .با
کسیکه به تو بدی نکرده است ،بیسبب جدل مکن31 .به
مردمان زورگو حس���ادت نورز و از �آنها تقلید مک���ن32 .چون
خداوند از مردم ظالم متن ّفر اس���ت ،ا ّما درس���تکاران از اسرار
الهی �آگاهند33 .لعنت خداوند بر خانٔه شریران است ا ّما خانٔه
عادلان را برکت میده���د34 .خداوند به مردم از خود راضی
تو ّجهی ندارد ا ّما فروتنان را س���رافراز مینمای���د35 .خردمندان
ع ّزت و جلال بهدس���ت می�آورند ،ا ّما نادانان رسوایی خود را
بیشتر خواهند کرد.

4

فواید حکمت

ای فرزندان من ،به �آنچه من ،پدرتان به ش���ما تعلیم
میدهم گوش کنید .تو ّجه کنید تا معرفت پیدا کنید.
2زیرا چیزهای خوبی به شما یاد میدهم ،پس �آنها را فراموش
نکنید3 .وقتی در خانٔه والدین خود پسر ب ّچه کوچکی بودم و
تنها فرزند مادرم4 ،پدرم مرا تعلیم داده میگفت« :سخنان مرا
با دل و جان بشنو و دستورات مرا انجام بده تا رستگار شوی.
5به دنبال کسب حکمت برو و عقل و بینش پیدا کن� .آنچه را
میگویم فراموش مکن و از �آنها سرپیچی منما6 .خردمندی را
ترک مکن تا تو را محافظت نماید� .آن را دوست بدار تا از تو
مواظبت کند7 .تحصیل حکمت از هر کاری ارزندهتر است،
پس علاوه بر همٔه چیزهایی که به دس���ت می�آوری ،بینش را
هم بیاموز8 .حکمت را دوس���ت بدار تا تو را بزرگ و محترم
سازد� .آن را با اشتیاق طلب نما تا به تو ع ّزت و شکوه ببخشد.
9حکمت برای تو تاج افتخار خواهد بود».
10ای فرزند من ،به �آنچه میگویم خوب گوش کن و �آن را
جدّی بگیر تا عمری طولانی داش���ته باش���ی11 .حکمت را به
تو �آموختم و راه راست را به تو نش���ان دادم12 .پس ،در سفر
زندگی خسته نخواهی شد و اگر بدوی ،به زمین نخواهی خورد.
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�13آنچه را که یاد گرفتهای ،پیوسته بهخاطر داشته باش� .آنها را
فراموش مکن ،چون �آنها زندگی تو را میسازند14 .از مردم شریر
پیروی مکن و از راه مردمان ظالم دوری کن15 .کارهای �آنها را
انجام نده ،از �آنها دوری نما و راه خود را ادامه بده�16 .آنها تا
کار خلافی نکرده باشند نمیخوابند و تا به کسی صدمه نزده
باشند� ،آرام نمیگیرند17 .چون ظلم و شرارت برای �آنها مثل
نان و �آبی است که میخورند و مینوشند.
18راه مردم نیکوکار مانند س���پیده َدم اس���ت ک���ه هر لحظه
روشنایی �آن بیشتر میشود تا روز برس���د19 .ا ّما راه مردم شریر
مثل شب ،تاریک است� .آنها به زمین میخورند ا ّما علّت �آن
را نمیدانند.
20ای فرزند من ،به سخنان من گوش بده و به �آنچه میگویم
تو ّجه داشته باش�21 .آنها را در قلب خود حفظ کن و هرگز از
یاد مبر22 .کسیکه �آنها را بفهمد دارای سلامتی و زندگی بهتری
خواهد شد23 .تو ّجه داشته باش که چطور فکر میکنی ،زیرا
افکار تو سرچشمٔه زندگی توست24 .سخنان دروغ و بیهوده
را از دهان خود دور ک���ن 25با جر�أت و اطمینان به جلو نگاه
کن و سرافکنده مباش26 .برای هر کاری که میکنی ،خوب
نقشه بکش تا کارهایت به خوبی انجام شود27 .حتّی یک قدم
از راه راست منحرف مشو و از بدی دوری نما.

5

از زناکاری دوری کنید

ای فرزند من ،به حکمت من تو ّجه داشته باش و پند
و نصیحت مرا گوش کن�2 .آنگاه خواهی دانست که
چگونه درس���ت رفتار کنی و سخنان تو نشان خواهند داد که
عاقل و دانا هستی3 .لبهای زن زناکار شاید از عسل شیرینتر
و بوسههایش از روغن زیتون ملایمتر باشد4 .ا ّما در پایان کار
غیراز تلخی و درد و رنج چیزی برایت باقی نمیگذارد5 .چنین
زنی ،انس���ان را به طرف مرگ میکش���اند و به انتهای دنیای
مردگان میاندازد6 .هرگز در راه راست قدم نمیگذارد ،بلکه
�آواره و سرگردان است و خودش این را نمیداند.
7پس ای پسران من ،به من گوش کنید و �آنچه را که میگویم
هرگز فراموش نکنید8 .از این قبی���ل زنان دوری کنید و حتّی
نزدیک خانٔه �آنها هم نروی���د9 .مبادا ع ّزت و احترام خود را از
دست داده و در جوانی به دست ظالمان هلاک شوید10 .مبادا
اموال شما نصیب بیگانگان شده و نتیجٔه یک عمر زحمتتان به
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هدر رود11 ،گوشت و استخوانهایتان فاسد شوند و در �آخر عمر
برای خودتان ماتم بگیرید12 ،و به خود بگویید که چرا به پند
و نصیحت دیگران گوش ندادم و نخواستم عبرت بگیرم13 ،به
سخنان معلّمان خود گوش ندادم و به �آنها تو ّجه نکردم14 .ناگهان
متوجه شدم که در پیش چشمان مردم رسوا شدهام.
ّ
15به زن خود وفادار باش و فقط او را دوس���ت بدار16 .تا
به تو وفادار بماند و به دنبال مردهای دیگر نرود17 .او فقط
مال توس���ت و نباید با مردهای دیگر رابطه داش���ته باش���د.
18بنابراین ،از زن خود که در جوانی با او ازدواج کردهای،
ل��� ّذت ببر19 .بگذار او مانند �آهوی زیبا و خوش اندام ،تو را
با عش���ق و خوشی در �آغوش بکشد20 .ای پسرم ،چرا باید
عش���ق خود را به زن دیگری ابراز کنی و چش���مانت دنبال
زنان شوهردار باش���د؟ 21هر جا بروی و هر کاری که انجام
دهی ،خداوند میبیند22 .گناهان ش���خص شریر مانند دامی
اس���ت که خودش در �آن گرفتار میشود23 .چون نمیتواند
جل���وی خود را بگیرد ،هلاک میگ���ردد و نادانی او ،او را
به گور میفرس���تد.

6

هشدار بیشتر

ای فرزندم� ،آیا ضامن همس���ایهات شدهای و بهخاطر
شخص غریبهای قول دادهای؟ �2آیا با دست خود ،خودت
را به دام انداختهای و بهخاطر قولی که دا دهای گرفتار شدهای؟
3ای فرزندم ،در این صورت اسیر شدهای .پس هرچه میگویم
انجام بده تا خود را �آزاد کنی .فوراً نزد او برو خواهش کن و
ضمانت خود را پس بگیر4 .تا این کار را نکردهای نخواب و
حتّی لحظهای �آرام ننشین5 .خودت را مثل �آهو از کمند و مثل
گنجشک از دام صیاد �آزاد کن.
6مردم تنبل باید از زندگی مورچهها عبرت بگیرند�7 .آنها نه
رهبر دارند و نه فرمانده8 ،ا ّما �آذوقٔه زمستان خود را هنگام تابستان
ذخیره میکنند9 .ش���خص تنبل تا چه هنگام میخوابد و چه
وقت بیدار خواهد شد؟ 10او میگوید« :اندکی بیشتر میخوابم
و کمی استراحت میکنم!» 11ا ّما وقتیکه خواب است ،فقر و
هلاکت مانند راهزن بر او حمله میکنند.
12مردمان پست و بیارزش همیشه و همهجا دروغ میگویند.
13چشمک میزنند و حرکاتی میکنند که تو را فریب بدهند.
14همیشه فکرشان پر از نقشههای پلید و زشت است تا دردسر
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ایجاد کنند15 .به همین دلیل ،بلا و مصیبت ناگهانی بر �آنها
حمله میکند و �آنها را طوری شکست میدهد که دیگر چارهای
نداشته باشند19-16 .شش ،بلکه هفت چیز است که خداوند
از �آنها نفرت دارد و نمیتواند تح ّمل کند:
نگاه متک ّبرانه،
زبان دروغگو،
دستی که خون بیگناهی را بریزد،
فکری که نقشههای پلید بکشد،
پایی که برای انجام کارهای زشت عجله کند،
شاهدی که شهادت دروغ بدهد
و کسیکه رابطٔه دوستان و خویشاوندان را به هم بزند.
هشدار علیه زناکاری

20ای فرزند من هرچه پدرت میگوید انجام بده و �آنچه مادرت
میگوید فراموش مکن21 .سخنان �آنها را پیوسته بهخاطر داشته
باش و �آنها را در قلبت حفظ کن22 .تعالیم �آنها هنگام س���فر
راهنما ،شبها محافظ و روزها مشاور تو خواهند بود23 .اوامر �آنها
مانند چراغی روشن است و سرزنشهای ایشان طریق زندگی را
به تو می�آموزد�24 .آنها تو را از زن شوهردار و از سخنان فریبندٔه
او دور میکنند25 .زیبایی �آنان تو را تحریک ننماید و چشمان
افسونگرشان تو را وسوسه نکند26 .زنا کردن با زن فاحشه ،به
قیمت یک قرص نان تمام میشود ،ا ّما زنا کردن با زن شوهردار
به قیمت هستی و زندگی انسان تمام میشود.
�27آیا میتوان���ی �آتش را در �آغوش بگیری و نس���وزی؟ �28آیا
کسی میتواند روی �آتش راه برود و پایش نسوزد؟ 29همینطور
کسیکه با زن شوهردار همخواب شود ،از مجازات در امان
نخواهد بود.
30مردم دزدی را که بهخاطر گرس���نگی دزدی کرده است،
سرزنش نمیکنند؛ 31ا ّما اگر دستگیر شود ،باید هفت برابر �آن
چه دزدیده جریمه بدهد .باید هرچه دارد بدهد32 .ا ّما مردی
که با زن ش���وهردار زنا میکند ،کاملا ً بیش���عور اس���ت .زیرا
او جان خود را از بین میبرد33 .رس���وایی و کتک نصیب او
خواهد ش���د و ننگ او از بین نخواهد رفت34 .زیرا حسادت
خشم شوهر را برمیانگیزد و در موقع انتقام هیچ رحم و شفقتی
نخواهد کرد35 .هیچ چیز او را راضی نمیکند و به هیچ قیمتی
نمیتوان رضایت او را بهدست �آورد.
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7

ای فرزندم ،هرچه میگویم بهخاطر بسپار و هرگز فراموش
نکن 2هرچه میگویم انجام بده تا زنده بمانی .تعالیم
مرا مانند چشم خودت محافظت کن�3 .آنها را حفظ کن و بر
قلبت بنویس4 .حکمت را خواهر خود محسوب کن و بینش را
مانند نزدیکترین دوست خود بدان�5 .آنها تو را از زن شوهردار
و از سخنان تملّق�آمیز �آنها دور میکنند.
زنان هرزه

6ی���ک روز از پنجرٔه اتاقم به بیرون نگاه میکردم9-7 .در
بی���ن جوانان بیتجربه ،ج���وان احمقی را دیدم که در موقع
تاریک شدن هوا ،در کوچهای به طرف خانٔه زنی میرفت.
�10آن زن ب���ه طرف او �آمد .لباس زنان هرزه را پوش���یده بود
و نقش���ههای پلیدی در س���ر داش���تِ 12-11 .
زن گس���تاخ و
بیحیایی بود ،از �آن زنهایی که همیش���ه در خیابانها گردش
میکنند و یا در گوشٔه خیابانها و کوچه و بازارها میایستند.
13دس���تهایش را به گردن �آن جوان انداخت او را بوس���ید و
با نگاهی ش���رم �آور گفت«14 :امروز نذر خود را ادا کرده،
قربانی نمودهام و از گوش���ت �آن غ���ذا پختهام15 .پس بیرون
�آمده دنبال تو میگش���تم .خواس���تم تو را پی���دا کنم و حالا
پیدایت کردم16 .رختخواب خود را با پارچههای ابریش���می
رنگارنگ مصری پوشانیدهام 17و با بهترین عطرهای خوشبو
�آن را معطّ���ر کردهام18 .بیا برویم تا صبح عش���قبازی کنیم
و در �آغوش هم ل ّذت ببریم19 ،ش���وهرم در خانه نیست و به
س���فر درازی رفتهاس���ت20 .پول زیادی با خود برده و تا دو
هفت���ه دیگ���ر برنمیگ���ردد».
21سرانجام با زبان چرب و نرم و با چاپلوسی او را فریب داد.
22ناگهان او مثل گاوی که به کشتارگاه میرود 23و مانند �آهویی
که خرامان به سوی تله پیش میرود تا تیری به قلبش زده شود
و مانند پرندهای که به طرف دام میرود ،به دنبال �آن زن به راه
افتاد و نمیدانست که زندگی او در خطر است.
توجه کنید و به س���خنان من گوش
24پ���س ای پس���ران من ّ
بدهید25 :نگذارید چنین زنی قلب شما را اسیر کند .به دنبال
او نروید26 .او مردان زیادی را بیچاره کرده و عدّٔه بیشماری
را به مرگ کشانده اس���ت27 .اگر به خانٔه چنین زنانی بروی
در راه دنیای مردگان هستی و این راه ،کوتاهترین راه مرگ و
نابودی است.
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8

ستایش حکمت

حکمت شما را دعوت میکند

و دانایی شما را به سوی خود میخواند.
 2در جاهای بلند ،در کنار جادهها
و سر چهار راهها ایستاده است.
 3او کنار دروازٔه شهرها
و در جلوی در خانهها فریاد میزند.
 4ای تمام مردم روی زمین،
من همٔه شما را فرا میخوانم.
 5اگر جاهل هستید ،یاد بگیرید تا عاقل شوید.
اگر نادان هستید ،یاد بگیرید تا دانا شوید.
 6گوش بدهید چون سخنانم بسیار عالی
و �آنچه میگویم کاملا ً درست است.
�	7آنچه میگویم حقیقت دارد،
زیرا از دروغ نفرت دارم.
 8هرچه میگویم حقیقت است
و هیچ ناراستی و فریب در �آن نیست.
 9برای مردم دانا و فهمیده ،کاملا ً روشن و �آشکار است.
 10به جای پول ،نصایح مرا انتخاب کنید
و در عوض طلای ناب ،عقل بهدست �آورید.

 11من حکمت هستم .ارزش من از جواهرات بیشتر است
و هیچ چیزی در دنیا نیست که بتوانی �آن را با من
مقایسه کنی.
 12من حکمت هستم ،عاقل و دانا میباشم.
 13احترام به خداوند یعنی نفرت کردن از بدی.
من از غرور و تک ّبر ،از راههای بد و زبان دروغگو
نفرت دارم.
 14حکمت و مشورت کامل نزد من است .من عاقل
هستم؛
و قوی و استوار میباشم.
 15پادشاهان را کمک میکنم تا سلطنت نمایند
و فرمانروایان با کمک من ،عادلانه فرمان میدهند.
 16تمام حکمرانان جهان با کمک من حکمرانی میکنند.
مردمان شریف و فرمانداران از من کمک میگیرند.
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 17کسانیکه مرا دوست دارند ،دوست میدارم
و هر که مرا بجوید ،مرا بهدست خواهد �آورد.
 18ثروت و ع ّزت ،سعادت و موفق ّیت نزد من است
 19هر چیزی که بهوسیلٔه من به دست �آوری،
از طلای ناب بهتر و از نقرٔه خالص گرانبهاتر است.
 20راههای من عدالت و حقیقت است.
 21به کسانیکه مرا دوست میدارند ،ثروت میبخشم
و انبارهای �آنها را پر میکنم.
 22خداوند ،در زمانهای خیلی قدیم ،قبل از هر چیز مرا
�آفرید
و من ،اولین مخلوق خداوند هستم.
 23من از روز اول �آفریده شدم.
در ابتدا ،پیش از �آن که جهان �آفریده شود.
 24قبل از اقیانوسها به دنیا �آمدم،
قبل از �آنکه چشمههای �آب به وجود �آیند.
 25قبل از کوهها متولّد شدم؛
پیش از اینکه ت ّپهها به وجود �آیند.
 26قبل از اینکه خداوند ،زمین و صحراها
و حتّی ذرات خاک زمین را خلق کند ،من وجود
داشتم.
 27وقتیکه او �آسمان را خلق میکرد،
و افق را در اطراف اقیانوسها میگسترانید ،من �آنجا بودم.
 28وقتیکه او ابرها را در �آسمان،
و چشمهها را در اعماق زمین قرار میداد،
 29زمانی که حدود دریاها را مع ّین میکرد
تا �آبها از حدود خود تجاوز نکنند و زمانی که زمین را
بنیاد مینهاد ،من نزد او بودم.
 30من مانند یک معمار در حضور او
و منبع شادی روزانهاش بودم.
پیوسته در نزد او شادی میکردم،
 31و از جهان و از مردمش خشنود بودم.
 32حال ای جوانان گوش کنید:
�آنچه میگویم انجام دهید تا شادمان باشید.
1171

امثال  8و9 

توجه داشته باشید.
 33به �آنچه �آموختید ّ
عاقل باشید و از �آنها سرپیچی منمایید.
 34کسانیکه به سخنان من گوش میدهند،
و کسانیکه هر روز در مقابل خانٔه من میایستند
و بیرون در انتظار میکشند ،خوشحال خواهند شد.
 35کسیکه مرا به دست می�آورد،
زندگی حقیقی را پیدا میکند و خداوند از او خشنود
خواهد شد.
 36کسیکه مرا به دست نمی�آورد ،به خودش صدمه
میزند.
کسیکه از من نفرت دارد ،مرگ را دوست میدارد.

9

حکمت و حماقت

حکمت خانهای برای خود ساخته و هفت ستون در �آن
برپا نموده است2 .حیوانی را برای مهمانی سر بریده،
شراب را با ادویهجات مخلوط نموده و سفرٔه خود را پهن کرده
است3 .کنیزان خود را به مکانهای بلند شهر فرستاده است تا
با صدای بلند فریاد کنند4 :ای کس���انیکه ساده لوح هستید
و ای کس���انیکه عقل شما ناقص اس���ت5 ،بیایید و از غذای
من بخورید و از شرابی که با ادویه مخلوط نمودهام ،بنوشید.
6نادانی را ترک کنید و با بینش زندگی نمایید.
7اگر �آدم ایرادگیر و از خود راضی را سرزنش کنی ،به خودت
توهین خواهد ش���د .و هر که شخص شریری را تنبیه کند ،به
خودش صدمه خواهد زد8 .هرگز شخص خودخواه را سرزنش
مکن ،زیرا ک���ه او از تو نفرت خواهد کرد .ا ّما اگر ش���خص
دانایی را سرزنش کنی ،به تو علاقهمند خواهد شد9 .هرچه به
شخص دانا بگویی ،داناتر میشود و هرچه به شخص درستکار
بگویی ،دانش و دانایی او بیشتر خواهد شد.
10برای اینکه دانا شوی ،ابتدا باید به خداوند احترام بگذاری.
اگر �آن قدّوس را بشناسی حکیم خواهی گردید.
11حکم���ت ،عمر تو را طولانی میکند12 .اگر دانا هس���تی
خودت منفعت خواهی برد و اگ���ر حکمت را رد کنی ،فقط
خودت زیان خواهی کرد.
13حماقت ،مانند زن بیحیا و نادانی است که خیلی زیاد و
با صدایی بلند حرف میزند14 .او جلوی در خانهاش مینشیند
و یا بر صندلی در بلندترین مکان شهر مینشیند15 .رهگذرانی
1172

امثال  9و10 

را که در فکر کار خودشان هستند دعوت میکند16 .که ای
مردم ساده لوح ،به اینجا بیایید و به مردم نادان میگویدِ �«17 :آب
دزدی ش���یرینتر و نانی که در پنهانی خورده شود ،خوشمزهتر
است18 ».مردمی که فریب میخورند ،نمیدانند که اگر به خانٔه
�آن زن بروند ،زندگی خود را از دست میدهند و کسانیکه به
خانٔه او رفتهاند ،اکنون در قعر دنیای مردگان میباشند.

10

امثال سلیمان

اینها از سخنان سلیمان است:
فرزند عاقل ،پدر خود را خوش���حال میسازد ا ّما
فرزند احمق مادر خویش را غمگین مینماید.
2ثروتی را که از راههای نادرس���ت به دس���ت �آورده باشی،
برایت مفید نخواهد بود ا ّما امانت و درستکاری زندگی تو را
از نابودی نجات میدهد.
3خداوند نمیگذارد که شخص درستکار گرسنه بماند ،ولی
خواهشهای مردم شریر را بر�آورده نمیکند.
4تنبلی تو را فقیر میس���ازد ،ا ّما کار و کوشش تو را ثروتمند
مینماید.
5شخص عاقل هنگام تابستان �آذوقه خود را ذخیره میکند ولی
کسیکه در موقع درو بخوابد ،شرمنده خواهد شد.
6شخص نیکوکار برکت خواهد یافت ولی سخنان شخص
زورگو ،ظلم و شرارت را میپوشاند.
7خاطرٔه مردم نیک موجب برکت است ،ا ّما مردم شریر خیلی
زود فراموش میشوند.
8شخص عاقل به نصیحت دیگران گوش میدهد ،ا ّما احمق
پرگو تلف خواهد شد.
9مردم درستکار در امن و امان خواهند بود ،ولی مردم نادرست
رسوا خواهند شد.
10کسیکه حقیقت را پنهان کند ،موجب بدبختی میشود ،ولی
کسیکه �آشکارا انتقاد کند ،وسیلٔه صلح و �آرامش میگردد.
11س���خنان شخص نیک چشمٔه حیات اس���ت .ا ّما سخنان
شخص زورگو ،ظلم و شرارت را پنهان میکند.
12کینه و نفرت موجب زحمت و دردسر میشود ،ا ّما مح ّبت
تقصیرات دیگران را نادیده میگیرد.
13مردم فهمیده از روی شعور حرف میزنند ،ولی مردم نادان
باید تنبیه شوند.
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14مردم حکیم همیشه دنبال کسب علم و دانش هستند ،ا ّما
سخنان مردم نادان موجب هلاکت است.
15اموال دولتمندان ایشان را محافظت میکند ،ا ّما تهیدستی
فقیران ،سبب نابودی �آنها میگردد.
16پاداش نیکوکاری رس���تگاری و عاقبت ش���رارت گمراهی
است.
�17آنهایی که به پند و اندرز دیگران گوش میدهند ،رستگار
میشوند .ا ّما کس���انیکه اش���تباهات خود را قبول نمیکنند،
گمراه میگردند.
18کس���یکه کینه و نفرت خود را مخفی میکند دروغگو و
کسیکه شایعات بیاساس را منتشر میکند ،احمق است.
19پر حرفی موجب گناه میش���ود ،ا ّما ش���خص عاقل بیشتر
سکوت میکند.
20سخنان شخص نیکو ،مانند نقره خالص است ،ولی افکار
شریران هیچ ارزش ندارد.
21سخنان شخص نیکو به عدّٔه زیادی منفعت میرساند ،ا ّما
سخنان احمق موجب نابودی خودش میشود.
22برکت خداوند شخص را ثروتمند میسازد ،و زحمت زیاد
بر �آن نمیافزايد.
23ل ّذت بردن از کارهای بد ،کار احمقانهای اس���ت .مردم
دانا از حکمت ل ّذت میبرند.
24مردم درستکار به �آروزهای خود میرسند ،ولی مردم شریر
دچار همان چیزی میشوند که از �آن وحشت دارند.
25وقتی توفان بیاید مردم شریر نابود میشوند ،ا ّما مردم درستکار
همیشه در امان هستند.
26هرگز کار خود را به مردم تنبل مسپار� ،آنها مثل سرکه برای
دندان و مانند دود برای چشم زیانبخش هستند.
27خداوند را احترام کن تا عمرت دراز شود .مردم شریر قبل
از اینکه موقع مرگشان برسد هلاک میشوند.
28امیدهای شخص نیک او را خوشحال میسازد ،ولی مردم
شریر هیچ امیدی ندارند.
29خداوند از مردم درستکار حمایت میکند ،ولی شریران را
نابود میسازد.
30مردم نیک همیشه در امن ّیت به سر میبرند ،ا ّما مردم شریر
بر زمین باقی نخواهند ماند.
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31مردم نیکوکار از روی حکمت صحبت میکنند ،ا ّما زبان
شریران بریده خواهد شد.
32مردم نیکوکار با مهربانی صحبت میکنند ،ا ّما س���خنان
شریران همیشه موجب رنجش است.
خداوند از ترازوی نادرست نفرت دارد .ا ّما از وزنٔه
درست خشنود میگردد.
2مردم متک ّبر خیلی زود شرمنده خواهند شد ،ا ّما مردم حکیم
فروتن هستند.
3صداقت مردم درستکار �آنها را هدایت میکند ،ولی شخص
خیانتکار به وسیلٔه ناراستی خود هلاک میشود.
4ثروت در هنگام مرگ هیچ فای���دهای برای تو ندارد ،ولی
درستکاری موجب رستگاری تو خواهد شد.
5درستکاری ،زندگی شخص درستکار را �آسانتر میسازد ،ا ّما
شخص شریر از شرارت خود هلاک میشود.
6درستکاری ،مردم امین را نجات میدهد ،ولی خیانتکار در
طمع خود گرفتار میشود.
7وقتیکه شخص شریر میمیرد ،امیدها و �آرزوهایش هم با او
میمیرند .اعتماد به ثروت نتیجهای نخواهد داشت.
8مردم درس���تکار از مشکلات �آزاد میشوند و مردم شریر به
جای �آنها گرفتار میگردند.
9سخنان مردم بیخدا موجب هلاکت تو میگردد ،ولی دانش
مردم عاقل میتواند تو را نجات دهد.
10وقتی مردم درستکار موفّق میشوند ،تمام مردم شهر شادمان
میگردند و وقتیکه شریران میمیرند ،مردم از خوشحالی فریاد
میزنند.
11دعای خیر مردم درستکار ،سبب رونق شهر میشود ،ولی
سخنان شریران موجب نابودی شهر میگردد.
12کوچک کردن دیگران ،کار احمقانهای اس���ت .کسیکه
داناست ،ساکت میماند.
13س���خنچین نمیتواند رازی را نزد خ���ود نگه دارد ،ولی
میتوانی به کسیکه امین است ،اعتماد کنی.
14ملّت بدون رهبر س���قوط میکند ،ولی زیادی مش���اوران
موجب امن ّیت است.
15ضمانت وام شخص غریب پشیمانی می�آورد .بهتر است
خودت را در چنین کارهایی گرفتار نکنی.

11
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16زن شریف محترم شمرده میشود ،ا ّما زن بیع ّفت باعث
شرمساری است.
مردمان تنبل هرگز پول نخواهند داشت ،ا ّما مردمان پرتلاش
ثروتمند خواهند شد.
17اگر مهربان باشی خود را عزیز میکنی و اگر ستمگر باشی
به خودت صدمه میزنی.
18مردم ش���ریر چیز با ارزش���ی به دس���ت نمی�آورند ولی اگر
درستکار باشی حتماً پاداش �آن را خواهی گرفت.
19کسیکه تصمیم بگیرد درستکار باشد ،رستگار خواهد شد،
ولی کسیکه از شرارت پیروی کند ،نابود خواهد گردید.
20خداوند از اش���خاص کجرو نفرت دارد ،ا ّما نیکوکاران را
دوست میدارد.
21مطمئن باش که مردم شریر مجازات میشوند ،ولی درستکاران
نجات خواهند یافت.
22زیبایی زن نادان ،مثل حلقٔه طلا در پوزٔه خوک است.
�23آرزوی مردم نیک همیش���ه خیر اس���ت ،ا ّما نتیجٔه �آرزوی
شریران خشم و غضب خداست.
24برخی از مردم ،پول خود را س���خاوتمندانه خرج میکنند
ولی دارایی �آنها بیشتر میشود .برخی خیلی خسیس هستند و
هر روز فقیرتر میشوند.
25س���خاوتمند باش تا کامیاب ش���وی .کسیکه دیگران را
سیراب میکند ،خودش هم سیراب میشود.
26مردم کسیرا که غلّه خود را انبار میکند تا گرانتر بفروشد ،لعنت
میکنند .ا ّما برای کسیکه �آن را میفروشد ،دعای خیر میکنند.
27اگر ن ّیت تو خیر است ،مردم به تو احترام میگذارند .ولی
اگر دنبال شر میگردی ،خودت به �آن دچار میشوی.
28کسانیکه بر ثروت خود توکّل دارند ،مانند برگهای پاییزی
سقوط میکنند ،ا ّما مردمان درس���تکار ،مانند برگهای بهاری
سبز و خ ّرم خواهند بود.
29کسیکه اهل خانٔه خود را ناراحت کند ،عاقبت به جایی
نمیرسد .مردم نادان همیشه غلام مردم حکیم خواهند بود.
30نیکویی حیات میبخشد ،ا ّما شرارت �آن را دور میکند.
31مردم نی���ک در این دنیا به نتیجٔه کاره���ای خود خواهند
رس���ید ،پس اطمینان داشته باشید که مردم ش���ریر و گناهکار
مجازات خواهند شد.
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اگر اشتباهات شخص عاقل را به او بگویی ،خوشحال
میشود؛ ا ّما احمق از انتقاد نفرت دارد.
2خداوند از مردم خیرخواه خشنود است ،ا ّما کسانی را که
نقشههای شیطانی میکشند ،محکوم میکند.
3انسان از بدی به جایی نمیرسد ،ا ّما مردم درستکار ثابت
و استوار خواهند بود.
4زن پاکدامن مایٔه س���رافرازی و ش���ادی شوهرش میباشد.
ا ّما زنی که موجب شرمندگی شوهرش میشود ،مانند سرطان
استخوان است.
5راستگویان ،با انصاف با تو برخورد میکنند ،ا ّما ن ّیت شریران
این است که تو را گول بزنند.
6سخنان شخص شریر کشنده است ،ا ّما سخنان شخص نیکو
تهدید شدگان را رهایی میبخشد.
7مردم شریر هلاک میشوند و نسل �آنها باقی نمیماند ،ولی
نسل مردم نیک پایدار خواهند بود.
8شخص عاقل مورد احترام همه است ،ا ّما مردم احمق خوار
میشوند.
9اگر انسان یک شخص معمولی باشد و به اندازٔه احتیاجش
داش���ته باشد ،بهتر از این اس���ت که خود را �آدم بزرگی نشان
بدهد ولی نان شب نداشته باشد.
10ش���خص نیکو برای جان حیوانات خود هم فکر میکند،
ا ّما مردم شریر به �آنها ظلم میکنند.
11زارع پرکار �آذوقه فراوان خواهد داشت ،ا ّما کسیکه وقت
خود را بیهوده تلف میکند ،احمق است.
12تنها چیزی که مردم شریر میخواهند ،این است که کارهای ظالمانه
انجام دهند ،ا ّما کارهای مردم نیک نتایج خوبی خواهد داشت.
13مردم ش���ریر به وس���یلٔه حرفهای خود گرفتار میشوند ،ا ّما
شخص عادل از گرفتاری نجات پیدا میکند.
14اج���رت و پاداش هرک���س مربوط به حرفهایی اس���ت که
میزند و کارهایی که انج���ام میدهد .هرچه بکاری همان را
درو میکنی.
15مردم احمق خیال میکنند که همهچیز را خوب میدانند،
ا ّما مردم عاقل به نصایح دیگران تو ّجه میکنند.
16احمق خش���م خود را فوراً ظاهر میکن���د ،ا ّما مردم عاقل
بیاحترامی و توهین را نادیده میگیرند.
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17وقتیکه حقیقت را میگویید ،عدالت انجام میشود؛ ولی
دروغ ،عدالت را زیر پا میگذارد.
18سخنی که از روی نادانی گفته شود مثل شمشیر تیز قلب
انسان را جریحهدار میکند ،ا ّما س���خنان عاقلان دل را التیام
میبخشد.
19عمر دروغ کوتاه است ،ا ّما راستی تا ابد استوار میماند.
20کسانیکه افکار شیطانی دارند ،دلشان پر از فریب است،
ا ّما �آنانیکه کارهای نیکو میکنند ،خوشحال میشوند.
21برای مردم درس���تکار واقعٔه بد رخ نمیدهد ،ا ّما ش���ریران
همیشه در زحمت هستند.
22خداوند از دروغگویان متن ّفر است ،ا ّما از مردم درستکار
خشنود است.
23شخص حکیم ،دانش خود را �آشکار نمیکند ،ا ّما احمق
فوراً نادانی خود را ظاهر میسازد.
24سعی و کوشش به تو قدرت و توانایی میبخشد ،ا ّما تنبلی
تو را به بردگی میاندازد.
25نگرانی ،ش���ادی را از بین میبرد ،ولی سخنان خوب دل
را شاد میسازد.
26مردم درس���تکار ،راهنمای دوس���تان خود هستند ،ا ّما راه
شریران گمراه کننده است.
27مردم تنبل حتّی ش���کار خود را ه���م کباب نمیکنند ،ا ّما
مردم زرنگ از هر فرصتی استفاده میکنند.
28عدالت و راس���تی ،راه زندگی و نادرس���تی ،راه مرگ و
نابودی است.
فرزن���د عاقل ت�أدی���ب والدین خ���ود را میپذیرد،
ا ّما ش���خص خودخواه از پذیرفت���ن �آن خودداری
میکند.
2ش���خص نیک بهخاطر کارهای نیک خود پاداش میگیرد،
ولی شخص بداندیش فقط تشنٔه ظلم است.
3هر که زبان خود را نگه دارد ،جان خود را حفظ میکند،
ا ّما کسیکه نسنجیده سخن بگوید ،خود را هلاک میکند.
�4آدم تنبل �آنچه را که �آرزو میکند به دس���ت نمی�آورد ،ا ّما
شخص زحمتکش کامیاب میشود.
5شخص درستکار از دروغ گفتن نفرت دارد ،ا ّما �آدم شریر
رسوا و خوار میشود.
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6
ِ
ِ
شرارت
صداقت مردم درستکار� ،آنان را حفظ میکند ،ولی
اشخاص بدکار� ،آنها را به نابودی میکشاند.
7بعضی اشخاص ،درحالیکه چیزی ندارند ،وانمود میکنند
که ثروتمند هستند ،کسانی هم هستند که خود را فقیر نشان
میدهند ،ا ّما صاحب ثروت هنگفتی میباشند.
8ثروت ش���خص دولتمند صرف حفظ جان او میشود ،ا ّما
کسی فقیر را تهدید نمیکند.
9زندگی ش���خص نیک مانند چراغ نورانی میدرخشد ،ا ّما
زندگی گناهکاران مثل چراغی اس���ت که در حال خاموش���ی
میباشد.
10تک ّبر باعث نزاع میش���ود ،ولی ش���خص دانا نصیحت را
میپذیرد.
11ثروتی که به �آسانی به دست بیاید ،بزودی از بین میرود،
ا ّما داراییای که با کار و کوش���ش جمع میش���ود ،به تدریج
زیاد میگردد.
�12آرزوی���ی که انجام �آن به تعویق افتاده باش���د ،دل را بیمار
میکند ،ا ّما م���رادی که بر�آورده میش���ود ،خوش���ی و حیات
میبخشد.
13هر که نصیحت را خوار ش���مارد ،بیس���زا نمیماند؛ ا ّما
کسیکه از �آن پیروی میکند ،پاداش مییابد.
14تعلیم ش���خص دانا چشمه حیات است و انسان را از دام
مرگ میرهاند.
15دانایی انسان را محترم میسازد ،ولی نتیجٔه خیانت هلاکت
است.
�16آدم دانا سنجیده عمل میکند ،ا ّما شخص نادان حماقت
خود را نشان میدهد.
17قاصدی که مورد اعتماد نباشد ،باعث گرفتاری میشود،
ا ّما پیک امین موجب �آرامش میگردد.
18فقر و رسوایی دامنگیر کسی میشود که ت�أدیب را نمیپذیرد،
ولی شخصی که �آن را قبول میکند ،محترم شمرده میشود.
19رس���یدن به �آرزو ل ّذت بخش است ،ا ّما اشخاص نادان در
پ���ی �آرزوهای پلید خود هس���تند و نمیخواهند از �آنها دس���ت
بردارند.
20با اشخاص دانا معاشرت کن و دانا خواهی شد ،با مردم
نادان همنشین شو و زیان خواهی دید.
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21بلا دامنگیر گناهکاران میشود ،ا ّما چیزهای خوب نصیب
مردم نیک میگردد.
22شخص نیک حتّی برای نوههای خود میراث بجا میگذارد،
ا ّم���ا ثروتی ک���ه گناه���کاران اندوختهان���د ،به مردم درس���تکار
میرسد.
23زمین شخص فقیر ممکن اس���ت محصول فراوان بدهد،
ولی مردم ظالم �آن را از او میربایند.
24کسیکه فرزند خود را تنبیه نمیکند ،او را دوست ندارد؛
ا ّما کسیکه فرزند خود را دوست دارد ،از ت�أدیب او کوتاهی
نمیکند.
25ش���خص درس���تکار از خوراکی که دارد میخورد و سیر
میشود ،ولی �آدم بدکار گرسنگی میکشد.
زن دانا خانٔه خود را �آباد میکند ،ا ّما زن نادان با
دست خود خانٔه خود را خراب میسازد.
2کسانیکه با صداقت رفتار مینمایند ،از خداوند میترسند،
ولی اشخاص بدکار او را تحقیر میکنند.
ُ 3پر حرفی شخص نادان را به زحمت میاندازد ،ا ّما سخنان
شخص دانا او را محافظت میکند.
4اگر گاو نباشد ،انبار از غلّه خالی میماند ،با نیرو و ق ّوت
گاو محصول فراوان به دست می�آید.
5ش���اهد امین دروغ نمیگوید ،ا ّما از دهان شاهد نادرست
دروغ میبارد.
6کسیکه همهچیز را مسخره میکند ،هرگز نمیتواند حکمت
را بیابد ،ولی شخص عاقل به �آسانی �آن را به دست می�آورد.
7از مردم نادان دوری ک���ن ،زیرا چیزی ندارند که به تو یاد
بدهند.
8
ِ
ِ
حماقت افراد
حکمت شخص عاقل راهنمای اوست ،ا ّما
نادان باعث گمراهی �آنها میشود.
�9آدمهای نادان از گناه کردن دست نمیکشند ،ا ّما درستکاران
رضامندی خدا را میخواهند.
10تنها دل انسان است که تلخی او را احساس میکند و در
خوشی او نیز کسی جز خودش نمیتواند شریک باشد.
11خانٔه مردم بدکار خراب میشود ،ا ّما خانٔه راستان وسعت مییابد.
12راهی که فکر میکنی راست است ،ممکن است به مرگ
منتهی شود.

14

1180

امثال 14

13خنده میتوان���د اندوه را پنهان کند ،ا ّما هنگامیکه خنده
تمام شود ،درد و اندوه بر جای خود باقی میماند.
�14آدم خدا نشناس نتیجٔه کار خود را میبیند و شخص نیکو
از ثمرٔه کارهای خود بهره میگیرد.
�15آدم ن���ادان هر حرف���ی را باور میکند ،ا ّما ش���خص عاقل
سنجیده رفتار مینماید.
16ش���خص دانا محتاط است و از خطر دوری میکند ،ولی
�آدم نادان از روی غرور ،خود را به خطر میاندازد.
17شخص تندخو کارهای احمقانه میکند و �آدم حیلهگر مورد
نفرت قرار میگیرد.
18حماق���ت نصی���ب نادان���ان میش���ود و حکم���ت نصیب
عاقلان.
19مردم بدکار عاقبت در برابر اشخاص نیک سر تعظیم فرود
می�آورند و محتاج �آنها میشوند.
20ثروتمندان دوس���تان زیاد دارند ،ا ّما ش���خص فقیر را حتّی
همسایههایش نیز تحقیر میکنند.
21تحقیر کردن اش���خاص فقیر گناه اس���ت ،خوشا به حال
کسیکه بر �آنها تر ّحم کند.
22کسانیکه نقشههای پلید در سر میپرورانند ،گمراه میشوند؛
ا ّما �آنهایی که ن ّیت خوب دارند ،م���ورد مح ّبت و اعتماد قرار
میگیرند.
23کسیکه زحمت میکشد ،منفعت عایدش میشود؛ ا ّما
شخصی که فقط حرف میزند ،فقیر میگردد.
24ثروت نصیب مردم دانا میشود ،ا ّما پاداش اشخاص نادان
حماقت �آنهاست.
25شاهد امین جان مردم را نجات میدهد ،ا ّما شاهد دروغگو
به مردم خیانت میکند.
26کس���یکه از خدا میترس���د ،تکیهگاه مستحکمیدارد و
فرزندانش در امان میباشند.
27خداترسی چشمٔه حیات است و انسان را از دامهای مرگ
دور نگاه میدارد.
28عظم���ت یک پادش���اه به تعداد مردمی اس���ت که بر �آنها
حکومت میکند .پادشاه بدون رعیت نابود میشود.
29کسیکه صبر و حوصله دارد ،شخص بسیار دانایی است،
ا ّما از �آدم تندخو حماقت سرمیزند.
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�30آرامش فکری به بدن س���لامتی میبخشد ،ولی حسادت
استخوان را میپوساند.
31کسیکه به فقرا ظلم میکند به �آفرینندٔه �آنها اهانت کرده است و هر
که به مردم مسکین تر ّحم مینماید ،خدا را احترام نموده است.
32مردم خداشناس وقتی بمیرند ،پناهگاهی خواهند داشت،
ا ّما گناهکاران به وسیلٔه گناهانشان تباه میشوند.
33اشخاص فهمیده حکمت را در دل خود حفظ میکنند،
ولی �آدمهای نادان از حکمت بهرهای ندارند.
34صداقت مایٔه سرفرازی یک قوم است و گناه باعث رسوایی
�آن.
35پادشاه از خدمتگزاران دانا خشنود میشود ،ا ّما کسانیکه
شرارت میکنند ،مورد غضب او قرار میگیرند.
پاس���خ ملایم خشم را فرو مینش���اند ،ا ّما پاسخ
سخت ،خشم را برمیانگیزاند.
2از زبان شخص دانا حکمت میچکد ،ولی از دهان شخص
نادان حماقت بیرون می�آید.
3خدا همهج���ا را زیر نظر دارد و ناظر کارهای مردمان نیک
و بد میباشد.
4س���خنان خوب حیات میبخش���ند ،ا ّما حرفهای بد باعث
دلشکستگی میشود.
5شخص نادان نصیحت والدین خود را بیاهم ّیت میشمارد،
ولی فرزند عاقل ت�أدیب �آنها را میپذیرد.
6خانٔه ش���خص صادق از ثروت ُپر است ،ا ّما دسترنج مردم
بدکار برای �آنها تلخکامی به بار می�آورد.
7دانش توسط اشخاص دانا منتشر میشود نه به وسیلٔه مردم
نادان که در �آنها راستی نیست.
8خداوند از قربانیهای مردم بدکار متن ّفر است ،ا ّما از دعای
درستکاران خشنود میگردد.
9خدا از کارهای بدکاران متن ّفر اس���ت ،ا ّما پیروان راستی را
دوست میدارد.
10کسانیکه راه راست را ترک کردهاند ،مجازات سختی در
انتظار �آنهاس���ت ،و اگر نخواهند که ت�أدیب و اصلاح شوند،
خواهند مرد.
11حتّی دنیای مردگان از نظر خدا پنهان نیست ،پس �آیا انسان
میتواند افکار خود را از او پنهان کند؟
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12کسیکه کارش مسخره کردن است ،از نزدیک شدن به
اشخاص دانا خودداری میکند ،زیرا دوست ندارد که سرزنش
�آنها را بشنود.
دل شاد ،چهره را شاداب میسازد ،ا ّما ِ
ِ 13
دل غمگین ،روح
را افسرده میکند.
14شخص عاقل تشنٔه معرفت است ،ا ّما شخص نادان خود
را با حماقت سیر میکند.
15زندگی برای شخص فقیر سراسر زحمت است ،همهچیز
به نظرش بد می�آید ،ا ّما اگر دلش شاد باشد ،از زندگی ل ّذت
میبرد.
ِ
هنگفت
16دارایی کم همراه با خداترسی بهتر است از ثروت
با اضطراب.
17خوردن نان و سبزی در جایی که مح ّبت هست بهتر است
از خوردن کباب در جایی که نفرت وجود دارد.
18شخص تندخو نزاع برپا میکند ،ولی شخص صبور دعوا
را فرو مینشاند.
19راه شخص تنبل با خار پوشیده است ،ا ّما راه �آدم درستکار
هموار است.
20فرزندان دانا پدران خود را خوشحال میسازند ،ا ّما فرزندان
احمق مادران خود را تحقیر میکنند.
�21آدم احمق از کارهای احمقانه ل ّذت میبرد ،ا ّما ش���خص
دانا از راه راست منحرف نمیشود.
22نقشهای که بدون مشورت کشیده شود ،با شکست مواجه
میگردد؛ ا ّما مشورت زیاد باعث موفّق ّیت میشود.
23جواب درست ل ّذتبخش است و سخنی که به جا گفته
شود چه نیکوست.
24راه مردم دانا به سوی حیات بالا میرود و �آنها را از سقوط
در دنیای مردگان باز میدارد.
25خداوند خانٔه م���ردم متک ّبر را ویران میکند ،ا ّما از دارایی
بیوه زنان حفاظت مینماید.
26خداوند از نقشههای پلید متن ّفر است ،ولی افکار پاک را
میپسندد.
27کس���یکه دنبال سود نامش���روع میرود ،به خانوادٔه خود
لطمه میزند؛ ا ّما کسیکه از رشوه نفرت دارد ،زندگی خوبی
خواهد داشت.
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�28آدم خوب پیش از جواب دادن فکر میکند ،ا ّما شخص
بد زود جواب میدهد و مشکلات به بار می�آورد.
29خداوند از مردم بدکار دور اس���ت ،ولی دعای اش���خاص
نیک را میشنود.
30دیدن روی ش���اد و خندان و شنیدن خبر خوش به انسان
خوشی و سلامتی میبخشد.
31کسیکه انتقادهای اصلاح کننده را قبول کند ،داناست.
32کسیکه ت�أدیب را نپذیرد ،خود را حقیر میسازد؛ ولی هر
که �آن را بپذیرد ،دانایی کسب میکند.
33خداترسی به انس���ان حکمت می�آموزد و فروتنی برای او
ع ّزت و احترام به بار می�آورد.
انسان نقشههای زیادی میکشد ،ا ّما نتیجٔه نهایی
�آنها در دست خداست.
2تمام کارهای انس���ان به نظر خودش درس���ت است ،ولی
خداوند انگیزهها را میبیند.
3نقشههای خود را به دست خداوند بسپار� ،آنگاه در کارهایت
موفّق خواهی شد.
4خداوند هر چیز را برای هدفی �آفریده است ،حتّی شریران
را برای روز بلا خلق کرده است.
5خداوند از اشخاص متک ّبر نفرت دارد و هرگز اجازه نمیدهد
که �آنها از مجازات فرار کنند.
6درس���تکار و با وفا باش که خدا گناهت را میبخش���د .از
خداوند بترس تا به بدی گرفتار نگردی.
7وقتی کسی خدا را خشنود میسازد ،خدا کاری میکند که
حتّی دشمنان �آن شخص هم با او �آشتی و مصالحه نمایند.
8مال کم که از راه درست به دست �آمده باشد ،بهتر است
از ثروت هنگفتی که از راه غلط جمع شده باشد.
9انسان در فکر خود نقشهها میکشد ،ا ّما خداوند او را در
انجام �آنها هدایت میکند.
10فرمان پادش���اه مانند وحی قاطع اس���ت ،پ���س او نباید در
قضاوت اشتباه کند.
11ترازو و سنگهای درست از �آن خداوند است ،هر معاملهای
باید با انصاف باشد.
12پادش���اهان نباید ظلم کنند ،زیرا تخت سلطنت بر اساس
عدالت استوار میماند.
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13پادشاهان اشخاص راستگو را دوست دارند و از وجود �آنها
خشنود میشوند.
14خشم پادشاه پیک مرگ اس���ت ،ا ّما شخص عاقل �آن را
فرو مینشاند.
15خوشی و رضایت پادشاه مانند ابر بهاری است که حیات
به ارمغان می�آورد.
16کسب حکمت بهتر است از اندوختن طلا و نقره.
17راه مردم نیک از بدی به دور اس���ت و هر که در این راه
قدم بردارد ،جان خود را حفظ خواهد کرد.
18نتیجٔه غرور ،هلاکت است و تک ّبر به سقوط میانجامد.
19بهتر اس���ت انس���ان متواضع باش���د و با مردم س���تمدیده
بنش���یند از اینک���ه با اش���خاص متک ّبر باش���د و در غنایم �آنها
ش���ریکش���ود.
�20آنهایی که از کلام خدا اطاعت میکنند ،سعادتمند میشوند
و کسانیکه بر او توکّل نمایند ،برکت مییابند.
21ش���خص دانا از روی فهمش ش���ناخته میش���ود و سخنان
دلنشین او ت�أثیر زیادی دارد.
22حکمت برای کسانیکه از �آن برخوردارند ،چشمٔه حیات
است؛ ولی حماقت برای مردم نادان مجازات به بار می�آورد.
23دل شخص دانا ،لبهای او را هدایت میکند و سخنان او
تشویق�آمیز است.
24سخنان مح ّبت�آمیز مانند عسل شیرین است و جان انسان
را شفا میدهد.
25راههایی هستند که به نظر انسان راست می�آیند ،ا ّما عاقبت
به مرگ منتهی میشوند.
26اشتهای کارگر ،او را به کار وادار میکند ،زیرا او میخواهد
شکم خود را سیر کند.
�27آدم بدکار نقشههای پلید میکشد و سخنانش مانند �آتش
میسوزاند.
28شخص گمراه ،جنگ و ستیز برپا میکند و �آدم سخنچین،
دوستان خوب را از هم جدا میسازد.
29شخص ظالم ،همس���ایٔه خود را فریب میدهد و او را به
راه غلط میکشاند.
30مواظب �آنانی باش که با لبخند به تو چش���مک میزنند،
�آنها در دلشان برای تو نقشههای پلیدی دارند.
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31عمر طولانی هدیهای است که به مردم نیک داده میشود
و موی سفید تاج جمال �آنهاست.
32صبر از قدرت بهتر است و شخصی که بر نفس خود تسلّط
دارد از کسیکه شهر را تسخیر نماید برتر است.
33انسان قرعه میاندازد تا ارادٔه خدا را بداند ،ا ّما پاسخ را
خدا تعیین میکند.
خوردن نان خشک در �آرامش بهتر است از خوردن
غذاه���ای رنگین در خانهای ک���ه در �آن جنگ و
دعوا باشد.
2غلام دانا بر پسر شرور �آقای خود تسلّط خواهد یافت و در
ارثی که به او میرسد ،شریک خواهد شد.
3طلا و نقره را �آتش �آزمایش میکند و دل انسان را خدا.
�4آدم شریر به سخن شریرانه گوش میکند و �آدم دروغگو به
حرف دروغ.
5مسخره کردن مردم فقیر به معنی مسخره کردن خدایی است
که �آنها را �آفریده است .کس���انیکه از غم و بدبختی دیگران
خوشحال میشوند ،بیسزا نخواهند ماند.
6تاج افتخار اش���خاص پیر ،نوههای ایش���ان میباشند و تاج
افتخار فرزندان ،والدین ایشان.
7شخص محترم هرگز دروغ نمیگوید و نادان حرف باارزشی
برای گفتن ندارد.
8بعضی مردم به این فکر هستند که رشوه معجزه میکند و
�آنها را در هر کاری موفّق میسازد.
9کس���یکه عیبهای دیگران را میپوش���اند ،مح ّبت ایجاد
میکند؛ ا ّما ش���خصی که افش���اگری میکند ،باعث جدایی
دوستان میگردد.
10ت�أثیر یک سرزنش به ش���خص دانا بیشتر است از اثر صد
ضربه شلا ّق به �آدم احمق.
11مردم بدکار فقط در فکر سرکشی هستند ،بنابراین به سختی
مجازات خواهند شد.
12روبهرو شدن با ماده خرسی که تولههایش را از او گرفتهاند
بهتر است از روبهرو شدن با شخص نادانی که گرفتار حماقت
شده است.
13اگ���ر خوبی را ب���ا بدی تلافی کنی ،بل���ا از خانهات دور
نخواهد شد.
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14شروع کردن دعوا مانند ایجاد رخنه در س ّد �آب است .به
جر و بحث خاتمه بده پیش از �آن که به دعوا بیانجامد.
15خداوند از کسانیکه بیگناه را محکوم و گناهکار را تبرئه
میکنند ،متن ّفر است.
16صرف پول برای �آموزش شخص احمق بیفایده است ،زیرا
او طالب حکمت نیست.
17دوست واقعی در هر موقع ّیتی مح ّبت میکند و خویشاوند
برای کمک در هنگام سختی ،متولّد شده است.
18تنه���ا ش���خص نادان اس���ت که ضامن ش���خص دیگری
میشود.
19شخص ستیزهجو گناه را دوست دارد و �آدم بلند پرواز خرابی
به بار می�آورد.
20شخص بداندیش کامیاب نخواهد شد و �آدم فریبکار به بلا
گرفتار خواهد شد.
غصٔه والدین خود میباشد.
21فرزند احمق مایٔه غم و ّ
22شادمانی مانند دارو شفابخش است ،ا ّما روح پژمرده انسان
را بیمار میکند.
�23آدم بدکار ،پنهانی رش���وه میگیرد و مانع اجرای عدالت
میشود.
24هدف مردم عاقل تحصیل حکمت است ،ا ّما شخص نادان
در زندگی هیچ هدفی ندارد.
25فرزن���د احم���ق مایٔه غم و ان���دوه پ���در و تلخکامی مادر
است.
26مجازات کردن اشخاص بیگناه و تنبیه مردم نجیب بهخاطر
صداقت ایشان کار درستی نیست.
27ش���خص دانا کم حرف میزن���د و �آدم عاقل �آرام و صبور
است.
28اگر شخص احمق خاموش باشد و حرف نزند ،او را دانا
میشمارند.
�آدم خودخواه با دیگران معاش���رت نمیکند و با
عقاید درست �آنها مخالفت میورزد.
2شخص احمق برای حکمت ارزش قایل نیست و فقط دوست
دارد که خود را دانا نشان بدهد.
3گناه ،ننگ و رسوایی به بار می�آورد.
4سخنان شخص دانا مانند دریا ،عمیق است و مانند چشمه ،گوارا.
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5طرفداری از ش���خص مجرمی که ح ّق بیگناهی را پایمال
میکند ،کار درستی نیست.
6حرفه���ای �آدم احم���ق او را ب���ه مش���اجره و کتک خوردن
میکشاند.
7سخنان شخص احمق مانند دامی است که او را به هلاکت
میکشاند.
8حرفهای �آدم سخنچین ،مانند لقمههای لذیذی است که
با ل ّذت فروبرده میشود.
9کسیکه در کار خود تنبلی میکند ،مانند یک خرابکار است.
10نام خداوند قلعهای است مستحکم که شخص درستکار به �آن
پناه میبرد و در امان میماند11 .ا ّما پناهگاه ثروتمندان ،ثروتشان
است که گمان میکنند �آنها را محافظت خواهد کرد.
12تک ّبر به سقوط منجر میشود و فروتنی به سرفرازی.
13چقدر زش���ت و احمقانه اس���ت اگر انسان پیش از گوش
دادن به سخنی ،به �آن جواب بدهد.
14اگر انسان روحیٔه قوی داشته باشد ،بیماری را تح ّمل میکند،
ا ّما روحیٔه شکسته را چه کسی میتواند تح ّمل کند؟
15اشخاص دانا همیشه مشتاق و �آمادٔه یاد گیری هستند.
16هدیه دادن ،راه را برای انسان باز میکند و او را به حضور
اشخاص مهم میرساند.
17کسیکه اول در دادگاه صحبت میکند ،دلایلش درست
به نظر می�آید ،ا ّما این تا زمانی اس���ت ک���ه طرف مقابل هنوز
دلایل خود را نگفته باشد.
18قرعهکشی ،به دعوا خاتمه میدهد و مشاجرٔه بین حریفان
زورمند را خاموش میسازد.
19به دس���ت �آوردن ِ
دل خویش���اوندی که رنجیده ،سختتر
اس���ت از تص ّرف یک شهر مستحکم .مش���اجرٔه خویشاوندان
دیوار جدایی بین �آنها ایجاد میکند.
20انسان نتیجٔه حرفهایی را که میزند ،خواهد دید21 .حرف
زبانت میتواند حی���ات تو را حفظ کند ی���ا �آن را برباد دهد،
بنابراین نتیجٔه حرفهای خود را خواهی دید.
22وقتی مردی همس���ری پیدا میکند ،نعمتی را به دس���ت
می�آورد� .آن زن برای او برکتی است از جانب خداوند.
23درخواست فقرا با التماس تو�أم است و جواب ثروتمندان
با خشونت.
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24بس���یاری از دوس���تیها پایدار نمیمانند ،ا ّما دوستانی هم
هستند که از برادر نزدیکترند.
بهتر است انس���ان فقیر باشد و با صداقت زندگی
کند ،تا اینکه دروغگویی احمق باشد.
2داشتن دل و جر�أت بدون حکمت بیفایده است و عجله
باعث اشتباه میشود.
3انس���ان با حماقت خود زندگی خود را تباه میکند و بعد
گناه را به گردن خداوند میاندازد.
4شخص ثروتمند دوستان بسیار پیدا میکند ،ا ّما دوستان �آدم
فقیر از او جدا میشوند.
5شاهد دروغگو بیس���زا نمیماند و کسیکه همیشه دروغ
میگوید ،جان سالم به در نخواهد برد.
6مردم دوس���ت دارند که نزد بزرگان شیرین زبانی کنند و با
کسانی دوست شوند که سخاوتمند هستند.
7وقتی انس���ان فقیر ش���ود ،حتّی خویش���اوندانش او را ترک
میکنند ،چه رسد به دوستانش ،و کوش���ش او برای بازیافتن
�آنها به جایی نمیرسد.
8هر که بدنبال حکمت اس���ت ،جان خود را دوست دارد و
کسیکه برای حکمت ارزش قایل شود ،سعادتمند خواهد شد.
9شاهد دروغگو بیس���زا نمیماند و کسیکه همیشه دروغ
میگوید ،هلاک خواهد شد.
10شایسته نیست که ش���خص احمق در ناز و نعمت به سر
ببرد و یا یک غلام بر امیران حکومت کند.
11کسیکه خشم خود را فرومینشاند ،عاقل است و کسیکه
از گناهان دیگران چشم میپوشد ،سرفراز خواهد شد.
12غضب پادشاه مانند غ ّرش شیر است ،ا ّما خشنودی او مثل
شبنمی است که بر سبزه مینشیند.
13فرزند نادان ،بلای جان والدین خود است و نق زدنهای زن
بهانهگیر ،مانند قطرههای �آبی است که دایم در حال چکیدن
میباشد.
14خانه و ثروت از اجداد به ارث میرسد ،ا ّما زن عاقل هدیٔه
خداوند است.
15کسیکه تنبل است و زیاد میخوابد ،گرسنه میماند.
16از احکام خدا پیروی کن تا زنده بمانی ،زیرا هرکسی که
�آنها را ناچیز شمارد ،خواهد مرد.
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17وقتی به یک فقیر کمک میکنی ،مثل این اس���ت که به
خداوند ق���رض میدهی و خداوند اس���ت که ق���رض تو را ادا
میکند.
18فرزند خود را وقتی هنوز جوان است تربیت کن؛ اگر غفلت
نمایی ،زندگی او را تباه خواهی کرد.
19اگر کسی تندخویی کند ،بگذار مجازاتش را ببیند .اگر او
را کمک کنی ،باید همیشه کار خود را تکرار نمایی.
20اگر به پند و نصیحت گوش دهی تا �آخر عمر از حکمت
برخوردار خواهی بود.
21انسان نقشههای زیادی در سر میپروراند ،ا ّما نقشههایی که
مطابق با خواست خداوند باشد ،انجام خواهند شد.
22مهر و وفا زینت انس���ان است .بهتر است که انسان فقیر
باشد نه دروغگو.
23خداترسی به انسان حیات میبخشد و او را کامیاب ساخته
از هر بلایی محفوظ میدارد.
�24آدم تنبل دست خود را به سوی بشقاب دراز میکند ،ا ّما
از فرط تنبلی لقمه را به دهان خود نمیگذارد.
25شخص مس���خره کننده را س���رزنش کن تا وسیلٔه عبرت
جاهلان گردد .اشتباهات ش���خص فهمیده را به او نشان بده
تا فهمیدهتر گردد.
26هر که با پدر خود بد رفتاری کند و مادر خود را از خانه
بیرون کند ،ننگ و رسوایی به بار می�آورد.
27فرزندم ،از تعلیمی که تو را از عقل دور سازد ،خودداری
کن.
28شاهد فرومایه عدالت را مسخره میکند و شریران از گناه
کردن ل ّذت میبرند.
29مس���خره کنندگان و اش���خاص احمق مج���ازات خواهند
شد.
شراب انسان را به کارهای احمقانه وادار میکند
و مشروب باعث جنگ و دعوا میشود .کسانیکه
معتاد به مشروب میشوند ،احمقند.
2خشم پادشاه مانند غ ّرش شیر است .هرکسی که خشم او
را برانگیزاند ،جان خود را به خطر میاندازد.
3دوری از نزاع برای انسان ع ّزت می�آورد .فقط �آدمهای احمق
هستند که نزاع برپا میکنند.
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4شخص تنبل به موقع زمین خود را شخم نمیزند ،بنابراین
هنگام برداشت محصول هرچه میگردد ،چیزی نمییابد.
5افکار شخص مانند �آب در ته چاه است و شخص دانا �آن
را بیرون میکشد.
6اشخاص زیادی ا ّدعا میکنند که باوفا هستند ،ا ّما چه کسی
میتواند شخصی را پیدا کند که واقعاً باوفا باشد؟
7فرزندان شخص صادق و درس���تکار در زندگی سعادتمند
خواهند شد.
8پادشاهی که برمس���ند قضاوت مینشیند ،به دقّت جوانب
امر را میسنجد و حق را از باطل تشخیص میدهد.
9چه کسی میتواند بگوید که دل خود را پاک نگاه داشتهام
و بیگناه هستم؟
10خداوند از کسانیکه در معامله از وزنه و پیمانههای تقلّبی
استفاده میکنند ،متن ّفر است.
11حتّی کودک را میتوان از طرز رفتارش شناخت و فهمید
که �آنچه را انجام میدهد ،پاک و راست است یا نه.
12گوش شنوا و چشم بینا ،هر دو هدیٔه خداوند هستند.
13اگر خواب را دوس���ت داشته باش���ی ،فقیر میگردی پس
بیدار باش تا سیر شوی.
14خریدار به جنس مینگرد و میگوید« :بد است!» ا ّما وقتی
�آن را خرید ،از �آن تعریف میکند.
15س���خنان حکیمانه گرانبهاتر از طلا و کمیابتر از جواهر
است.
16از کسیکه ضامن شخص بیگانه میشود ،گرو بگیر.
17نانی که از راه فریبکاری به دست می�آید؛ لذیذ است ،ا ّما
سرانجام کام را تلخ میکند.
18نقشههایت را بدون مشورت با دیگران عملی نکن و بدون
تدبیر به جنگ نرو.
19ش���خص س���خنچین رازها را فاش میکند ،پس با چنین
شخصی معاشرت نکن.
20چراغ زندگی کسیکه والدین خود را لعنت کند ،خاموش
خواهد شد.
21مالی که به �آسانی به دست �آمده باشد ،برکتی نخواهد داشت.
22مگو که خودم انتقام خواهم گرفت ،بلکه بر خداوند توکّل
نما و او تو را یاری خواهد کرد.
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23خداوند از اش���خاصی که در معامل���ه از ترازو و وزنههای
تقلّبی استفاده میکنند ،نفرت دارد.
24خداوند راه زندگی ما را تعیین میکند ،پس انسان چگونه
میتواند بفهمد که راه زندگی او به کجا ختم میگردد؟
25هرگ���ز نس���نجیده نذر نک���ن ،زیرا ممکن اس���ت گرفتار
شوی.
26پادشاه دانا مردم بدکار را تشخیص میدهد و �آنها را شدیداً
مجازات میکند.
27وجدان انسان ،چراغ خداوند است که تمام رازهای پنهانی
او را �آشکار میسازد.
28اگر پادش���اه مهربان و درس���تکار باشد ،س���لطنتش پایدار
میماند.
29جلال و شکوه جوانان ،ق ّوت �آنهاست و ع ّزت پیران موی
سفید �آنها.
30تازیانه و تنبیه سخت ،دلها را از بدی پاک میکنند.
دل پادشاه در دست خداوند است و او �آن را مانند �آب
جوی ،به هر سو که بخواهد ،هدایت میکند.
2تمام کارهای انس���ان در نظر خودش درس���ت اس���ت ،ا ّما
انگیزهها را خداوند میبیند.
3عدالت و انصاف بیشتر از تقدیم قربانیها خداوند را خشنود
میسازد.
4چش���م مغرور و دل متک ّبر ،چراغ ش���رارت اس���ت و گناه
محسوب میگردد.
5نقشٔه با دقّت ،انس���ان را توانگر میکند ،ا ّما عجله باعث
فقر میشود.
6ثروتی که از راه دروغگویی به دست می�آید ،همچون بخار
به هوا میرود و باعث هلاکت میگردد.
7ظلم اشخاص بدکار �آنها را نابود میکند ،چون نمیخواهند
از راستی پیروی کنند.
8راه شخص گناهکار کج است ،ا ّما �آدم پاک در راه راست
قدم برمیدارد.
9سکونت در گوشٔه بام بهتر است از زندگی با زن ستیزه جو،
در یک خانٔه مشترک.
10ش���خص بدکار ظلم را دوست دارد و حتّی همسایهاش از
دست او در امان نیست.
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11وقتی مسخرهکنندگان تنبیه میشوند ،نادانان درس عبرت
میگیرند ،چون ش���خص دان���ا را نصیحت کن���ی ،از �آن پند
میگیرد.
12خدای عادل کارهای خانٔه مردم بدکار را میبیند و �آنها را
واژگون کرده هلاک میسازد.
13کس���یکه فریاد فقیران را نشنیده میگیرد ،فریاد او نیز در
روز تنگدستی شنیده نخواهد شد.
�14آتش خشم را میتوان با هدیٔه پنهانی خاموش کرد ،رشوه
در خفا نیز غضب را فرو مینشاند.
15اجرای عدالت ،درس���تکاران را شاد میسازد ،ا ّما شریران
را پریشان میگرداند.
16مرگ در انتظار کسانی اس���ت که از راه راست منحرف
میشوند.
17کسیکه عیاش���ی را دوست دارد ،فقیر میشود و شخص
میگسار و عیاش هرگز ثروتمند نخواهد شد.
18مردم بدکار در همان دامی که برای اش���خاص درس���تکار
نهادهاند ،گرفتار میشوند.
19س���کونت در بیابان بی�آب و علف بهتر اس���ت از زندگی
کردن با زن ستیزه جو.
20خانٔه شخص دانا پر از ناز و نعمت است ،ا ّما نادان هرچه
به دست می�آورد ،برباد میدهد.
21درستکار و مهربان باش تا عمر طولانی و با ع ّزت داشته باشی.
22یک شخص دانا میتواند شهر مردان قوی را تسخیر کند
و قلعٔه اعتمادشان را فروریزد.
23هر که مواظب سخنان خود باشد ،جان خود را از مصیبت
نجات میدهد.
24کسانیکه دیگران را مسخره میکنند ،مغرور و متک ّبرند.
�25آرزوی ش���خص تنبل که از کار کردن خودداری میکند
باعث هلاکت او میشود26 .او تمام روز در خواب و خیال به
سر میبرد ،ا ّما شخص درستکار سخاوتمند است و از بخشیدن
به دیگران دریغ نمیکند.
27خداوند از قربانیهای مردم بدکار نفرت دارد ،مخصوصاً
اگر با ن ّیت بد تقدیم کنند.
28ش���اهد دروغگو نابود خواهد ش���د ،ا ّما س���خنان شخص
راستگو پذیرفته میشود.
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�29آدم بدکار بیپروا عمل میکند ،ا ّما شخص درستکار جوانب
امر را میسنجد.
30هیچ حکمت و بصیرت و نقشهای نمیتواند برضد خداوند
عمل کند.
31انسان اسب را برای روز جنگ �آماده میکند ،ا ّما پیروزی
را خداوند میبخشد.
نیکنامی از ثروت هنگفت بهتر است و محبوبیت
از طلا و نقره.
2فقیر و ثروتمند یک وجه مش���ترک دارن���د :هردوی �آنها را
خداوند �آفریده است.
3شخص باهوش خطر را میبیند و از �آن دوری میکند ،ا ّما
�آدم نادان به سوی �آن میرود و خود را گرفتار میسازد.
4نتیجٔه فروتنی و اطاعت از خداوند ،ثروت و احترام و عمر
طولانی است.
5راه شریران پر از خارها و دامهاست .اگر جان خود را دوست
داری از رفتن به �آن راه خودداری کن.
6کودک را در راهی که باید ب���رود ،تربیت نما و او تا �آخر
عمر از �آن منحرف نخواهد شد.
7فقیر ،اسیر ثروتمند است و کسیکه قرض میگیرد ،غلام
قرضدهنده.
8هر ک���ه ظلم بکارد ،هم���ان را درو خواهد کرد و قدرتش
درهم خواهد شکست.
9شخص سخاوتمند برکت خواهد یافت ،چون خوراک خود
را با فقرا تقسیم میکند.
10شخص مسخرهکننده را بیرون انداز تا دشمنی و کشمکش
و فحاشی خاتمه یابد.
11کسیکه قلب پاک و کلام دلنشین را دوست داشته باشد،
حتّی پادشاه هم او را دوست خواهد داشت.
12خداوند حافظ راستی است و سخنان دروغ را باطل میسازد.
�13آدم تنبل در خانه میمان���د و میگوید« :اگر بیرون بروم،
شیر مرا خواهد خورد».
14سخنان زن بدکار مانند یک دام ،خطرناک است و هرکسی
که مورد غضب خداوند باشد ،در �آن گرفتار میشود.
15حماقت در وجود کودک نهفته اس���ت ،ا ّما تنبیه �آن را از
او بیرون میکند.
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16کسیکه بهخاطر نفع خود به فقرا ظلم کند و به ثروتمندان
هدیه بدهد ،سرانجام گرفتار فقر خواهد شد.
گفتار حکیمانه

17به سخنان مردان حکیم که به تو یاد میدهم ،گوش بده
و �آنها را ی���اد بگیر18 ،زیرا یاد�آوری و بیان �آنها تو را ش���ادمان
میسازد19 .این سخنان را امروز به تو تعلیم میدهم تا اعتماد
تو بر خداوند باش���د20 .من این سی َمثَل را که پر از حکمت
و نصیحت است ،برای تو نوشتهام 21تا حقیقت را همانطور
که هس���ت به تو یاد بدهم و تو نیز �آن را به کس���انیکه از تو
میپرسند ،تعلیم دهی.
1

22به ش���خص فقیری که پش���تیبانی ندارد ،ظلم نکن و حق
بیچ���ارگان را در دادگاه پایمال نس���از23 .زیرا خداوند به داد
�آنها میرسد و کس���انی را که به �آنها ظلم کردهاند ،به سزای
کارهایشان میرساند.
2

24با اشخاص تندخو که زود خشمگین میشوند معاشرت نکن،
25مبادا تو نیز مانند �آنها شوی و زندگی خود را تباه کنی.
3

26ضامن کسی نشو و تع ّهد نکن که او قرض خود را ادا خواهد
کرد27 ،زیرا اگر مجبور به پرداخت قرض او شوی و نتوانی �آن
را بپردازی ،رختخوابت را از زیرت بیرون میکشند.
4

28حدود زمین خود را که اجدادت از قدیم تعیین کردهاند،
به نفع خود تغییر نده.
5

�29آیا شخصی را که در کار خود مهارت دارد ،میبینی؟ او
نزد مرد ِم عادی باقی نخواهد ماند ،بلکه در حضور پادشاهان
خدمت خواهد کرد.

23

6

وقت���ی با حاکم غذا میخوری ،بهخاطر داش���ته
باش که با چه کس���ی نشستهای2 .اگر شخص
ُپرخوری هستی ،خودت را کنترل کن 3و حریص غذاهای لذیذ
او نباش ،زیرا ممکن است تو را فریب بدهد.
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7

4عاقل باش و برای کسب ثروت ،خود را خسته نکن5 ،زیرا
ثروت پایدار نیست و مانند عقاب میپرد و ناپدید میشود.
8

6از سفرٔه شخص خسیس غذا نخور و برای خوراکهای لذیذ او
حریص نباش7 ،زیرا او حساب هرچه را که بخوری در فکر خود
نگاه میدارد .او تعارف میکند و میگوید« :بخور و بنوش»،
ا ّما این را از صمی���م دل نمیگوید8 .لقمهای را که خوردهای
استفراغ خواهی کرد و تش ّکرات تو برباد خواهد رفت.
9

�9آدم احمق را نصیحت نکن ،زیرا او سخنان حکیمانٔه تو را
بیاهم ّیت میشمارد.
10

10حدود زمین خود را که از قدیم تعیین ش���ده ،تغییر نده و
زمین یتیمان را بزور نگیر11 ،زیرا پش���تیبان ایشان قوی است و
به داد �آنها میرسد.
11

12وقتی معلّم تو را تعلیم میدهد ،از صمیم دل به س���خنان
�آموزندٔه او گوش بده.
12

13از ت�أدیب کردن فرزند خویش کوتاهی نکن ،زیرا تنبیه او را
نمیکشد14 ،بلکه جان او را از هلاکت نجات میدهد.
13

15فرزندم ،اگر حکمت بیاموزی ،دل من ش���اد میشود16 ،و
هنگامیکه سخن راست بگویی ،تمام وجودم شادمان میگردد.
14

17به شریران حسادت نورز ،بلکه �آرزوی تو اطاعت از خداوند
باشد؛ 18زیرا در این صورت �آیندٔه خوبی خواهی داشت و امید
تو برباد نخواهد رفت.
15

19فرزندم ،عاقل باش و به سخنانم گوش بده .در راه راست
قدم بردار 20و با میگس���اران و شکمپرس���تان معاشرت نکن،
21زیرا کسانیکه کارشان فقط خوردن و خوابیدن است ،فقیر
و محتاج میشوند.
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16

22به نصیحت پدرت که تو را به وجود �آورده است ،گوش
بده و مادرت را هنگامیکه پیر میشود ،خوار نشمار.
23در پی حقیقت باش و حکمت و ادب و دانش را کسب
کن و به هیچ قیمتی �آنها را از دست نده.
25-24فرزندی درستکار و دانا باش تا باعث خوشی و خشنودی
پدر و مادرت شوی.
17

26فرزندم ،سخنان مرا بشنو و زندگی مرا سرمشق خود قرار ده.
27بدان که زن بدکاره دام خطرناکی است28 .او مانند راهزن در کمین
قربانیهای خود مینشیند و به تعداد مردم خیانتکار میافزاید.
18

29مصیبت و بدبختی نصیب چه کسی میشود؟ چه کسی همیشه
جنگ و دعوا برپا میکند؟ چه کسی بیجهت زخمی میشود و
چشمانش تار میگردد؟ 30کسیکه دایم شراب میخورد و به دنبال
میگساری میرود31 .پس فریفتٔه شراب سرخفام نشو که در جام به
تو چشمک میزند و بعد �آهسته از گلویت پایین میرود32 .در �آخر،
همچون مار ،تو را خواهد گزید و مانند افعی تو را نیش خواهد زد.
33چشمانت چیزهای عجیب و غریب میبینند و گرفتار وهم و خیال
میگردی34 .مانند کسی میشوی که در دریا خوابیده و با امواج �آن
دست و پنجه نرم میکند35 .میگویی« :مرا زدند ،ا ّما دردی را احساس
نمیکنم .چه وقت به هوش می�آیم تا یک پیالٔه دیگر بنوشم؟»

24

19

بر اشخاص شریر حسادت نورز و �آرزوی دوستی
با �آنها را نداش���ته باش2 ،زیرا تمام فکر �آنها این
است که به مردم ظلم کنند ،و هرگاه که دهان باز میکنند،
دربارٔه شرارت گفتوگو میکنند.
20

3خانه بر اس���اس حکمت و عقل �آباد میگردد و 4با دانایی
اتاقهای �آن از اسباب نفیس و گرانقیمت ُپر میشوند.
21

5ش���خص دانا و فهمیده ،از قدرت زیاد برخوردار اس���ت و
همیشه به قدرت خود میافزاید6 .پیروزی در جنگ بستگی به
تدبیر خوب و مشورت زیاد دارد.
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22

7شخص احمق نمیتواند به حکمت دست یابد .وقتی موضوع
مهمی مورد بحث قرار میگیرد ،او حرفی برای گفتن ندارد.
23

8کسیکه دایم نقشههای پلید در سر میپروراند ،دردسر�آفرین
خوانده خواهد شد9 .نقشههای �آدم احمق ،گناه�آلودند و کسیکه
دیگران را مسخره میکند ،مورد نفرت همٔه مردم میباشد.
24

10اگر نتوانی س���ختیهای زندگی را تح ّمل کنی ،ش���خص
ضعیفی هستی.
25

11از نجات دادن کس���یکه به ناحق محکوم ش���ده است،
کوتاهی نکن12 .نگو که از ماجرا بیخبر بودهای ،زیرا خدایی
که جان تو را در دس���ت دارد و از دل تو �آگاه است ،میداند
که تو از همهچیز باخبر بودهای .او هرکسی را مطابق کارهایش
جزا میدهد.
26

14-13فرزندم ،همانطور که خوردن عسل دهان تو را شیرین
میکند ،کسب حکمت نیز برای جان تو شیرین خواهد بود.
کسیکه حکمت می�آموزد� ،آیندٔه خوبی در انتظارش میباشد
و امیدهایش برباد نمیرود.
27

15مانند بدکاران نباش که منتظر هستند تا خانٔه مردم درستکار
را غارت و ویران کنند16 ،زیرا شخص درستکار حتّی اگر هفت
بار هم بیفتد ،باز برمیخیزد ،ولی اشخاص بدکار ،گرفتار بلا
شده سرنگون میگردند.
28

17وقتی دشمنانت دچار مصیبت میشوند ،خوشحال نشو و
هنگامیکه میافتند خوشی نکن18 ،زیرا خداوند ،این کار تو را
میبیند و نمیپسندد و �آنگاه از مجازات �آنها دست برمیدارد.
29

19بهخاط���ر مردم بدکار ،تش���ویش نداش���ته ب���اش و به �آنها
حسادت نورز20 ،زیرا شخص بدکار� ،آیندهای ندارد و چراغش
خاموش میش���ود.
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امثال  24و25 
30

21فرزندم از خداوند و پادشاه بترس و با کسانیکه علیه �آنها شورش
میکنند ،همدست نشو22 .زیرا نابودی �آنها ناگهانی است و کسی
نمیداند که خداوند و پادشاه چه بلایی بر سر �آنها می�آورند.
چند سخن حکیمانۀ دیگر

23مردان حکیم این سخنان را نیز گفتهاند:
قاضی نباید در داوری از کس���ی طرفداری کند24 .هرکسی
که به مجرم بگوید« :تو بیگناه هستی» ،مورد لعنت و نفرت
مردم قرار میگیرد25 .ا ّما شخصی که گناهکار را محکوم کند،
کامیابی و خوشی نصیبش میشود.
26پاسخ صادقانه نشانٔه دوستی حقیقی میباشد.
27اول کسب و کار خود را سر و سامان بده� ،آنگاه خانه و
خانواده تشکیل بده.
28برضد همس���ایهات ش���هادت دروغ مده و س���خنان غلط
دربارهاش بر زبان نیاور29 .نگو« :همان بلایی را که بر سر من
�آورده ،بر سر خودش می�آورم».
30از کنار مزرعٔه �آدم تنبل و تاکستان شخص نادان گذشتم.
31در همهجا خار روییده بود .علفهای هرزه زمین را پوشانده و
دیوار مزرعه فروریخته بود32 .با دیدن این منظره به فکر فرورفتم و
این درس را �آموختم33 :کسیکه دست بر روی دست میگذارد
و پیوسته میخوابد34 ،عاقبت تنگدستی همچون راهزن مسلّحی
به سراغش می�آید.

25

چند امثال دیگر از سلیمان

اینها نیز از امثال سلیمان است که کاتبان حزقیا،
پادشاه یهودا �آنها را نوشتهاند:
2عظمت خدا در پوشاندن اسرار اوست ،ا ّما عظمت پادشاه
در جس���تجو کردن امور3 .پی بردن به افکار پادشاه مانند پی
بردن به بلندی �آسمان و عمق زمین ،غیر ممکن است.
4ناخالص���ی را از نقره جدا کن تا زرگ���ر بتواند از �آن ظرفی
بسازد5 .م�أموران شریر پادشاه را از او دور کن تا تخت او در
عدالت پایدار بماند.
6وقتی به حضور پادش���اه میروی ،خود را ش���خص بزرگی
مپندار و در جای بزرگان منشین7 ،چون بهتر است به تو گفته
شود« :بالاتر بنش���ین» ،تا اینکه تو را در برابر چشمان بزرگان
در جای پایینتر بنشانند.
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امثال 25

8وقتی با همسایهات اختلاف داری ،با شتاب به دادگاه نرو ،زیرا اگر
در �آخر ثابت شود که حق با او بوده است ،تو چه خواهی کرد؟
9وقتی با همس���ایهات دعوا میکنی ،رازی را که از دیگران
ش���نیدهای فاش نکن10 ،زیرا در این صورت دیگر کسی به تو
اطمینان نخواهد کرد و بدنام خواهی شد.
11س���خنی که بجا گفته ش���ود ،مانند نگین طلاست که در
ظرف نقرهای نشانده شده باشد.
12نصیحت شخص دانا برای گوش شنوا ،مانند حلقٔه طلا و
جواهر ،با ارزش است.
13خدمتکار امین همچون �آب سرد در گرمای تابستان ،روح
�آقای خود را تازه میکند.
14کس���یکه َدم از س���خاوت میزند ،ا ّما چیزی به کس���ی
نمیبخشد ،مانند ابر و بادی است که باران نمی�آورد.
15شخص صبور میتواند حتّی حاکم را قانع سازد و زبان نرم
میتواند هر مانع قوی را از بین بردارد.
16اگر به عسل دس���ت یافتی ،به اندازٔه کافی بخور ،وگرنه
�آن را استفراغ خواهی کرد17 .بیش از حد به خانٔه همسایهات
نرو ،مبادا از تو متن ّفر شود.
18شهادت دروغ برضد همس���ایه ،مانند تبر و شمشیر و تی ِر
تیز ،صدمه میزند.
19اعتماد کردن به شخص خائن در زمان سختی ،مانند جویدن
غذا با دندان لق و دویدن با پای شکسته است.
�20آواز خواندن برای شخص غمگین ،مانند لخت شدن در
هوای سرد و پاشیدن نمک بر زخم است.
21اگر دشمنت گرسنه باشد ،به او غذا بده و اگر تشنه باشد،
او را �آب بنوشان22 .این کار تو او را شرمنده میسازد و خداوند
به تو پاداش میدهد.
23همانطور که باد شمال باران می�آورد ،بدگویی هم خشم
و عصبان ّیت به بار می�آورد.
24سکونت در گوشٔه بام ،بهتر است از زندگی کردن با زن
غرغرو در یک خانه.
25خبر خوشی که از دیار دور میرسد ،همچون �آب سردی
برای �آدم تشنه است.
26سازش �آدم درستکار با شخص شریر مانند �آلوده کردن منبع
�آب و ِگل �آلود ساختن چشمه است.
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امثال  25و26 

27همانطور که زیاده روی در خوردن عسل ضرر دارد ،انتظار
شنیدن تعریف و تمجید از مردم نیز ناپسند است.
28کسیکه بر نفس خویش تسلّط ندارد ،مثل شهر بیدیوار،
ناامن است.
احترام گذاشتن به افراد نادان ،مانند بارش برف
در تابستان یا باران در فصل درو است.
2نفرین ،اگر مستحق �آن نباشی ،صدمهای به تو نمیرساند؛
بلکه مانند پرندهای اس���ت که به هر طرف پرواز میکند و در
جایی نمینشیند.
3ش���لا ّق برای اسب ،افس���ار برای الاغ و چوب برای تنبیه
احمق است.
4کسیکه به سؤال احمقانه جواب بدهد ،مانند سؤال کنندٔه
�آن احمق است.
5به سؤال احمقانه ،باید جواب احمقانه داد تا سؤال کننده
فکر نکند که عاقل است.
6کسیکه توس���ط �آدم احمق پیام میفرستد ،مانند شخصی
است که پای خود را قطع میکند و یا زهر میخورد.
َ 7مثَلی که از دهان ش���خص نادان بیرون می�آید ،مانند پای
لنگُ ،سست است.
8احترام گذاشتن به �آدم احمق ،مانند بستن سنگ به فلاخن
کاری احمقانه است.
َ 9مثَلی که از دهان �آدم احمق بیرون می�آید ،همچون خاری که به
دست شخص احمق فرو میرود و او حس نمیکند ،بیاثر است.
10کس���یکه �آدم احمق را استخدام میکند ،مانند تیراندازی
است که هر رهگذری را مجروح میسازد.
11شخص احمقی که حماقت خود را تکرار میکند ،مانند
سگی است که �آن چه استفراغ کرده است ،میخورد.
12کس���یکه خودش را عاقل میپن���دارد ،از یک احمق هم
نادانتر است.
�13آدم تنبل پای خود را از خانه بیرون نمیگذارد و میگوید:
«شیر د ّرنده در کوچه هست!»
14او مانند دری که بر پاشنٔه خود میچرخد ،در رخت خواب
میغلتد و از �آن جدا نمیشود.
15دست خود را به طرف بشقاب دراز میکند ،ا ّما از فرط
تنبلی لقمه را به دهان خود نمیگذارد.
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امثال  26و27 

16ب���ا اینهم���ه او خ���ود را دانات���ر از هفت ش���خص عاقل
میداند.
17کسیکه در دعوایی دخالت میکند که مربوط به او نیست،
مانند شخصی است که گوشهای سگ ولگردی را میگیرد.
19-18شخصی که همسایٔه خود را فریب بدهد و بعد به او
بگوید که شوخی کرده است ،مانند دیوانهای است که به هر
طرف �آتش و تیرهای مرگبار پرتاب میکند.
20اگر هیزم نباش���د �آتش خاموش میش���ود .اگر سخنچین
نباشد ،نزاع فرومینشیند.
21همانطور که زغال و هیزم �آتش را شعلهور میسازد ،شخص
ستیزهجو هم جنگ و دعوا بپا میکند.
22حرفهای �آدم سخنچین مانند لقمههای لذیذی است که
با ل ّذت بلعیده میشوند.
23سخنان ش���یرین و فریبنده ،شرارت دل را پنهان میکند،
درست مانند لعابی که ظرف ِگلی را میپوشاند.
24شخص کینهتوز با حرفهای خود ،کینٔه دل خود را مخفی
میکند25 ،ا ّما تو فریب حرفهای فریبندٔه او را نخور ،زیرا دلش پر
از نفرت است26 .اگرچه نفرت خود را با حیله پنهان میکند،
سرانجام خوی پلید او بر همهکس �آشکار میگردد.
27هرکسی که برای دیگران چاه بکند ،خودش در �آن میافتد.
هر که سنگی را به طرف دیگران بغلتاند� ،آن سنگ برگشته و
روی خود او میافتد.
28زبان درغگ���و از مخاطبانش نف���رت دارد و میخواهد به
�آنها �آسیب برس���اند .س���خنان ریاکار چیزی جز خرابی به بار
نمی�آورد.
دربارٔه فردا ،با غرور صحبت نکن ،زیرا نمیدانی
که فردا چه پیش خواهد �آمد.
2هرگ���ز از خودت تعریف نکن ،بگذار دیگران از تو تعریف
کنند.
3حمل بار سنگ و ریگ سخت است ،ا ّما تح ّمل سختیهایی
که یک ش���خص احمق ایج���اد میکند ،از �آن هم س���ختتر
است.
4حس���ادت ،خطرناکت���ر و بیرحمت���ر از خش���م و غض���ب
است.
5سرزنش �آشکار از مح ّبت پنهان بهتر است.
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6زخم دوست بهتر از بوسٔه دشمن است.
7شکم سیر حتّی از عسل کراهت دارد ،ا ّما برای شکم گرسنه
هر چی ِز تلخ ،شیرین است.
8کسیکه از خانٔه خود دور میشود ،همچون پرندهای است
که از �آشیانٔه خود� ،آواره شده باشد.
9مش���ورت صمیمانٔه یک دوس���ت همچون عطری خوشبو،
دلپذیر است.
10دوس���ت خود و دوس���ت والدینت را هرگز ترک نکن ،و
وقتیکه در سختی هستی ،به سراغ خویشاوندت نرو .همسایٔه
نزدیک بهتر از خویش���اوندی که از تو دور است ،میتواند به
تو کمک کند.
11فرزندم ،حکمت بیاموز و دل مرا شاد کن تا بتوانم جواب
کسانی را که سرزنشم میکنند ،بدهم.
12شخص زیرک ،خطر را میبیند و از �آن دوری میکند ،ا ّما
�آدم جاهل به سوی �آن میرود و خود را گرفتار میسازد.
13از شخص احمقی که برای قرض بیگانهای ضامن میشود،
از اموالش چیزی را به گرو بگیر.
14اگ���ر صبح زود با دعای خیر دوس���تت را از خواب بیدار
کنی ،دعای تو همچون لعنت خواهد بود.
15غرغره���ای زن بهانهگیر مثل چکچک �آب در روز بارانی
است16 .همانطور که نمیتوان از وزیدن باد جلوگیری کرد و
یا با دستهای چرب چیزی را نگه داشت ،جلوگیری از غرغر
چنین زنی هم محال است.
17همانطور که �آهن� ،آهن را تیز میکند ،دوست نیز شخص ّیت
دوست خود را اصلاح میکند.
18ه���ر که از درخت انجیر نگهداری کن���د ،از میوهاش هم
خواهد خورد ،و هرکسی که به �آقای خود خدمت کند ،پاداش
خدمت خود را خواهد گرفت.
19همانطور که انسان در �آب ،روی خود را میبیند ،در وجود
دیگران نیز وجود خویش را مشاهده میکند.
20همانطور که دنیای مردگان از بلعیدن زندگان سیر نمیشود،
خواستههای انسان هم هرگز تمام شدنی نیست.
21طل���ا و نقره را به وس���یلٔه �آتش می�آزمایند ،ا ّما انس���ان را
از عکسالعملش در براب���ر تعریف و تمجید دیگ���ران میتوان
شناخت.
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22اگر شخص احمق را در هاون هم بکوبی ،حماقتش از او
جدا نمیشود.
24-23مال و دارایی زود از بین میرود و تاج و تخت پادشاه
تا ابد برای فرزندان او باق���ی نمیماند .پس تو با دقّت از گلّه
و رمهات مواظبت ک���ن25 .علف را درو کن و س���پس علوفٔه
کوهس���تان را جمع�آوری نما تا زمانی که محصول تازه به بار
می�آید �26آنگاه میتوانی از پشم گوسفندانت لباس ته ّیه کنی،
از ف���روش ُبزهایت زمین بخری 27و از ش���یر بق ّیٔه ُبزهایت تو و
خانواده و کنیزانت سیر خواهید شد.
مردم بدکار میگریزند ،درحالیکه کسی �آنها را
تعقیب نمیکند ،ا ّما اشخاص درستکار مثل شیر،
شجاع هستند.
2وقتی ملّتی گرفتار شورش میشود ،دولتش به �آسانی سرنگون
میگ���ردد ،ا ّما رهبران درس���تکار و عاقل مای�ه�ٔ ثبات مملکت
هستند.
3حاکمی که بر فقرا ظلم میکند ،مانند باران شدیدی است
که محصول را از بین میبرد.
4قانون شکنی ،ستایش شریران است؛ ا ّما اطاعت از قانون،
مبارزه با �آنها میباشد.
5عدالت برای مردم بدکار بیمعنی است ،ا ّما پیروان خداوند
اهم ّیت �آن را به خوبی میدانند.
6انس���ان بهتر اس���ت فقیر و درستکار باش���د ،تا ثروتمند و
فریبکار.
7جوانی که از قانون الهی اطاعت میکند ،عاقل است؛ ا ّما
کسیکه همنشین مردم شریر میشود ،باعث ننگ والدین خود
میشود.
8مالی که از راه ربا و سودجویی از فقرا حاصل شود ،عاقبت
به دست کسی میافتد که بر فقرا رحم میکند.
9خدا از دعای کس���انیکه اح���کام او را اطاعت نمیکنند،
نفرت دارد.
10هر که دام در راه شخص درستکار بنهد و او را به راه بد
بکشاند ،عاقبت به دام خود گرفتار میشود ،ا ّما اشخاص نیک
پاداش خوبی میگیرند.
11ثروتمن���دان خود را عاقل میپندارن���د ،ا ّما فقیر خردمند از
باطن �آنها باخبر است.
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12وقتی مردمان نیک پیروز میشوند ،همه خوشی میکنند؛ ا ّما
هنگامیکه شریران به قدرت میرسند ،مردم پنهان میشوند.
13هر که گناه خود را بپوشاند ،هرگز کامیاب نمیشود؛ ا ّما
کسیکه به گناه خود اعتراف کند و از �آن دست بکشد ،خدا
بر او رحم میکند.
14خوشا به حال کس���یکه از خداوند میترسد ،زیرا هر که
در برابر خدا سرس���ختی نش���ان بدهد ،گرفتار بل���ا و بدبختی
میشود.
15مردم بیچارهای که زیر سلطٔه حاکم ظالمی زندگی میکنند،
مانند کسانی میباشند که گرفتار شیر غ ّران و یا خرس گرسنه
هستند.
16پادشاه نادان بر مردم ظلم میکند ،ا ّما �آن پادشاهی که از
بیعدالتی و رشوهخواری نفرت داشته باشد ،سلطنتش طولانی
خواهد بود.
ِ 17
عذاب وجدان شخص قاتل ،او را به سوی مجازات میبرد،
پس تو سعی نکن که او را از عذابش برهانی.
18هر که در راه راست ثابت قدم باشد ،در امان میماند؛ ا ّما
کسیکه به راههای کج برود ،به زمین میخورد.
19هر که در زمین خود زراعت کند ،نان کافی خواهد داشت،
ا ّما کسیکه وقت خود را به تنبلی بگذراند ،فقیر میشود.
20اشخاص درستکار کامیاب میشوند ،ولی کسانیکه برای
ثروتمند شدن عجله میکنند ،بیسزا نمیمانند.
21طرفداری کار درستی نیس���ت ،ا ّما قضاتی هم هستند که
بهخاطر یک لقمه نان بیعدالتی میکنند.
�22آدم خسیس فقط به فکر جمع�آوری ثروت است ،غافل از
اینکه فقر در انتظار اوست.
23اگر اشتباه کس���ی را به او گوشزد کنی ،در �آخر بیشتر از
کسیکه نزد او چاپلوسی کرده اس���ت ،از تو قدردانی خواهد
کرد.
24کسیکه از والدین خود دزدی میکند و میگوید« :کار
بدی نکردهام» ،از یک راهزن کمتر نیست.
25حرص و طمع باعث جنگ و جدال میش���ود ،ا ّما توکّل
نمودن بر خداوند ،انسان را کامیاب میسازد.
26کسیکه از عقاید خود پیروی میکند ،احمق است ،ا ّما
هر که پیرو تعالیم دانایان باشد ،در امان میماند.
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27اگر به فقرا کمک کنی ،هرگز محتاج نمیشوی ،ا ّما اگر
روی خود را از �آنها برگردانی ،مورد لعنت قرار میگیری.
28هنگامیکه شریران به قدرت میرسند ،مردم پنهان میشوند،
ا ّما وقتی �آنها سقوط میکنند ،اشخاص درستکار قدرت را به
دست میگیرند.
کسیکه بعد از سرزنش زیاد بازهم سرسختی کند،
ناگهان شکس���ته خواهد ش���د و علاجی نخواهد
داشت.
2تا وقتیکه قدرت در دس���ت اش���خاص نیک است ،مردم
خوش���حال هستند ،ولی اگر قدرت به دس���ت افراد بد بیفتد،
مردم ناله خواهند کرد.
3پسر عاقل والدین خود را خوشحال میسازد ،ا ّما پسری که
به دنبال زنان بدکار میرود ،دارایی �آنها را برباد میدهد.
4پادشاه عادل به کش���ور خود ثبات میبخشد ،ولی �آن که
مالیات زیاد میگیرد ،مملکت خود را نابود میسازد.
5شخص متملّق با چاپلوسی به دوست خود صدمه میزند.
6ش���ریران در دام گناه خود گرفتار میش���وند ،ا ّما شادکامی
نصیب مردم درستکار میگردد.
7شخص درستکار نسبت به فقرا با انصاف است ،ا ّما شریر
به فکر �آنها نیست.
8شخص احمقی که دیگران را مسخره میکند ،شهری را به
�آشوب میکشد ،ا ّما �آدم دانا خشم را فرو مینشاند.
9وقتی یک �آدم عاقل با یک شخص احمق به دادگاه میرود،
شخص احمق خش���مگین میشود و او را مس���خره میکند و
صلحی نخواهد بود.
10کسانیکه تش���نٔه خون هستند از افراد نیکو نفرت دارند و
به فکر هلاکت �آنان میباشند.
�11آدم احمق ،بزودی خشم خود را ظاهر میسازد ،ا ّما شخص
عاقل از خشم خود جلوگیری میکند.
12اگر حاکم به سخنان دروغ گوش بدهد ،تمام خادمانش
دروغگو میشوند.
13فقیر و ثروتمند در یک چیز مانند هم هستند :خداوند به
هردوی �آنها چشم بینا داده است.
14پادش���اهی که نسبت به مردم مس���کین با انصاف باشد،
سلطنتش همیشه پایدار میماند.

29
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15برای تربیت کودکان چوب و ت�أدیب لازم اس���ت ،اگر او
را �آزاد بگذاری و س���رزنش نکنی ،باعث شرمندگی مادر خود
میشود.
16وقتی شریران به قدرت میرس���ند ،جرم زیاد میشود .ا ّما
مردم درستکار سقوط �آنها را به چشم خواهند دید.
17فرزن���دت را ت�أدی���ب کن ت���ا باعث خوش���ی و �آرامش تو
گردد.
18مردمی که خدا راهنمایشان نباشد ،سرکش میشوند .خوشا
به حال قومی که از دستورات الهی پیروی میکنند.
19نوکران ،تنها با نصیحت اصلاح نمیشوند ،زیرا �آنها هرچند
سخنان تو را بفهمند ،ا ّما به �آنها تو ّجه نمیکنند.
20شخصی که بدون فکر کردن و با عجله حرف میزند ،از
یک احمق هم بدتر است.
21نوکری ک���ه �آقایش او را از کودکی به ناز پرورده باش���د،
سرانجام تمام دارایی �آقای خود را غصب میکند.
بدخلق فتنهانگیز
22شخص تندخو کشمکش برپا میکند و �آدم ُ
است.
23تک ّبر ،انسان را به زمین میزند؛ ا ّما فروتنی باعث سرفرازی
میشود.
24کسیکه با دزد همدست میشود ،به جان خود دشمنی
میکند .اگر در دادگاه حقیقت را بگوید ،مجازات خواهد شد
و اگر راست نگوید ،خدا او را لعنت میکند.
25کسیکه از انسان میترس���د در دام میافتد ،ا ّما هرکه بر
خداوند توکّل میکند ،در امان میماند.
26بس���یاری از مردم از حاکم انتظار لطف دارند ،ا ّما داوری
فقط به دست خداوند است.
27درس���تکاران از ش���ریران نف���رت دارن���د و ش���ریران از
درستکاران.

30

سخنان آکور

اینها سخنان �آکور ،پس���ر یاقه است ،خطاب به
ایتیئیل و اوکال:
خدایا ،خسته و درماندهام ،چه چاره کنم؟
2من شعور یک انسان را ندارم.
 3من بیشتر شبیه حیوان هستم؛ من شعور یک انسان را ندارم،
و دربارٔه خدا چیزی نمیدانم.
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 4کیست که به �آسمان صعود کرد و بر زمین فرود �آمد؟
کیست که باد را در مشت خود جمع کرد
و �آبها را در لباس خود پیچید؟
کیست که حدود زمین را تعیین کرد؟
نام او چیست و پسرش چه نام دارد؟ اگر میدانی بگو.
«5خدا به وعدٔه خود وفا میکند .او مانند سپر از کسانیکه
به او توکّل دارند ،حمایت میکند6 .به کلام او چیزی میافزا،
مبادا تو را تنبیه کند و دروغگو شمرده شوی».
7ای خدا ،پیش از اینکه بمیرم ،دو چیز از تو میخواهم8 :زبان
مرا از دروغ گفتن بازدار ،و مرا نه فقیر ساز و نه ثروتمند ،بلکه
روزی مرا به اندازٔه احتیاجم بده9 .زیرا اگر ثروتمند شوم ممکن
است تو را انکار کنم و بگویم« :خداوند کیست؟» و اگر فقیر
شوم ،شاید دزدی کنم و نام تو را بیحرمت سازم.
10هیچوقت از کسی نزد کارفرمایش بدگویی نکن ،مبادا تو
را لعنت کند و مجرم شوی.
11کسانی هستند که پدر و مادر خود را نفرین میکنند.
12اشخاصی هس���تند که خود را پاک میدانند ،درحالیکه
�آلوده به گناه میباشند.
13بس���یار کس���انی هس���تند که از چشمانش���ان کبر و غرور
میبارد.
14گروهی هستند که دندانهای خود را تیز میکنند تا به جان
مردم فقیر و محتاج افتاده� ،آنها را ببلعند.
15در دنیا چهار چیز مانند «زالو» هس���تند که هرقدر بخورند
سیر نمیشوند:
 16دنیای مردگان،
رحم نازا،
زمین خشک و بی�آب،
و �آتش شعلهور.
17کسیکه پدر خود را مسخره و مادر خود را تحقیر کند،
زاغها چشمانش را از کاسه بیرون می�آوردند و لاشخورها بدنش
را میخورند.
18چهار چیز اس���ت که برای من بسیار عجیب است و من
�آنها را نمیفهمم:
 19پرواز عقاب در �آسمان،
خزیدن مار بر صخره،
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عبور کشتی از دریا،
به وجود �آمدن عشق بین زن و مرد.
20زن ب���دکار زن���ا میکند و با بیش���رمی میگوید« :گناهی
نکردهام».
21چهار چیز است که زمین تاب تح ّمل �آنها را ندارد:
 22غلامی که به سلطنت میرسد،
احمقی که سیر و توانگر شود،
 23زن بداخلاقی که شوهر کرده باشد،
و کنیزی که جای خانم خانه را میگیرد.
24در دنیا چهار حیوان هس���تند که کوچک میباش���ند ،ا ّما
شعو ِر بسیار دارند:
 25مورچهها :اگر چه ضعیف هستند ،ا ّما در تابستان برای
زمستان خوراک ذخیره میکنند،
 26گورکنها :با �آن که ناتوانند ،ا ّما در بین صخرهها برای
خود لانه میسازند،
 27ملخها :هر چند رهبری ندارند ،ولی در دستههای منظّم
حرکت میکنند،
 28و مارمولکها :که میتوان �آنها را با دست گرفت ،ا ّما در
قصرهای پادشاهان هم راه دارند.
29چهار موجود هستند که با وقار راه میروند:
 30شیر که پادشاه حیوانات است و از چیزی نمیترسد،
 31طاووسُ ،بز نر،
و پادشاهی که سپاهیانش همراه او هستند.
32اگ���ر از روی حماق���ت مغرور ش���ده و نقش���ههای پلیدی
کشیدهای ،از این کارهایت دست بکش.
33همچنانکه از زدن ش���یر کره به دست می�آید و از ضربه
زدن به بینی خون جاری میشود ،از برانگیختن خشم نیز نزاع
برپا میگردد.

31

نصیحت به پادشاه

اینها سخنانی است که مادر لموئیل پادشاه به او
تعلیم داد:
2ای پسر من ،ای پسری که تو را با نذر و نیاز به دنیا �آوردهام.
3نیروی جوانیات را صرف زنان مکن ،زیرا �آنها باعث نابودی
پادشاهان شدهاند4 .ای لموئیل ،برای پادشاهان شایسته نیست
که شرابخوار باشند5 ،زیرا ممکن است قوانین را فراموش کرده
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نتوانند به داد مظلومان برس���ند6 .شراب را به کسانی بده که
در انتظار مرگ هستند و به کام کسانی بریز که در بدبختی و
تلخکامی به سر میبرند7 ،تا بنوشند و بدبختی و ناکامی خود
را فراموش کنند.
8دهان بگشا و از حق کسانیکه بیزبان و بیچاره هستند،
دفاع کن9 .دهان خود را بازکن و با عدالت داوری کن و به
کمک مردم فقیر و مسکین بشتاب.
خصوصیات یک زن الیق

10زن لایق را چه کسی میتواند پیدا کند؟ ارزش او از جواهرات
هم زیادتر است.
11او مورد اعتماد شوهر خود میباشد و نمیگذارد که شوهرش
به چیزی محتاج شود.
12سراسر عمرش به شوهر خود خوبی میکند نه بدی.
13پش���م و کت���ان را میگی���رد و با دس���تهای خ���ود �آنها را
میریسد.
14او برای تهیٔه خوراک مانند کش���تیهای تاجران به راههای
دور میرود.
15پیش از �آن که هوا روشن شود از خواب برمیخیزد و برای
خانوادٔه خود خوراک �آم���اده میکند و دس���تورات لازم را به
کنیزان خود میدهد.
16مزرعهای را انتخاب میکند و بعد از فکر و بررسی �آن را
میخرد و با دسترنج خود تاکستانی را �آباد میکند.
17او نیرومند و پرکار است.
18ارزش چیزهایی را که درست میکند ،میداند و شبها تا
دیر وقت کار میکند.
19با دستهای خود نخ میریسد و پارچه میبافد.
20از روی سخاوت به مردم فقیر کمک میکند.
21از برف و سرما نمیترسد ،زیرا برای اهل خانٔه خود لباس
گرم دوخته است.
22برای خود نیز لباس���های زیب���ا از پارچههای کتان ارغوانی
میدوزد.
23شوهرش از مردان با نفوذ و محترم شهر است.
24او لباس و کمربند ته ّیه میکند و به تاجران میفروشد.
25او زنی است قوی و باوقار و از �آینده بیم ندارد.
26تمام سخنانش پر از حکمت و نصایحش مح ّبت�آمیز است.
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27تنبلی نمیکند و احتیاجات خانوادٔه خود را فراهم مینماید.
28فرزندانش از او راضی هس���تند و ش���وهرش او را ستایش
میکند و میگوید:
«29تو بر همٔه زنان خوب و صالح برتری داری».
30جم���ال و زیبایی فریبنده و ناپایدار اس���ت ،ا ّما زنی که از
خداوند میترسد ،قابل تحسین است.
31پاداش کارهایش را به او بدهید و همگی او را تحسین کنید.
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کتاب جامعه
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1
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8

کتاب جامعه
معرفی کتاب
ّ

کتاب جامعه به وسیلٔه مردی حکیم و دانا نوشته شده است.
او هم تجربیات شخصی و هم مش���اهدات اجتماعی خود را
عمیقاً در این کتاب منعکس نموده است .نویسنده مطلب خود
را با یک سؤال اساس���ی �آغاز میکند که «از کار چه فایدهای
عاید انسان میشود؟» و جواب میدهد که «هیچ فایدهای در
این دنیا نیست ».پاسخ وی به این استدلال منفی نیست و از
خواننده دعوت میکند که از کار و زندگیای که خدا بخشیده
است ،ل ّذت ببرد.
چون نویسنده زندگی را خوب میشناسد ،اعتراف میکند که
خیلی از مسائل و امور ،بالاتر از درک و فهم انسان میباشند.
با این وجود ،او امید خود را به خدا از دست نمیدهد ،ایمان
خود را به خدا ت�أکید میکند و کوشش مینماید با وجود خیلی
از سؤالات بیجواب ،با شادی زندگی کند .او دیگران را نیز
به همین روش تشویق مینماید.
تقسیمبندی کتاب

آیا زندگی هدفی دارد؟ 26:2-1:1
گفتاری دربارۀ زندگی 8:11-1:3
نصیحت آخر 8 :12-9:11
خالصه 14-9 :12

1

زندگی بیهوده است

نویسندٔه این کتاب ،پسر داوود ،پادشاه حکیم اورشلیم
میباشد.
2او میگوید :بیهودگی اس���ت! بیهودگی اس���ت! همهچیز
بیهوده اس���ت! 3از اینهمه رنج و زحمتی که انسان در روی
زمین میکشد چه فایدهای میبیند؟ 4یک نسل می�آید و نسل
دیگری میرود ،ا ّما دنیا همیش���ه به حال خود باقی میماند.
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�5آفت���اب طلوع و غروب میکند و باز به جایی میش���تابد که
دوباره باید از �آنجا طلوع کند6 .باد به سمت جنوب و شمال
میوزد و به هر س���و میچرخد و باز به مدار خود برمیگردد.
7همٔه رودخانهها به دریا میریزند ،ا ّما دریا ُپر نمیش���ود� .آب
به سرچشمهای که رودها از �آن جاری میشود ،بازمیگردد و
چرخش دوباره �آغاز میگردد8 .همهچیز �آنقدر خس���ته کننده
اس���ت که زبان از بیان �آن عاجز است .هرقدر ببینیم و هرقدر
بشنویم ،بازهم سیر نمیشویم9 .در حقیقت تاریخ تکرار میشود،
یعنی �آنچه را که میبینیم ،بارها در گذشته اتّفاق افتاده است.
در جهان هیچ چیز تازهای دیده نمیشود10 .کدام چیز تازهای
را میتوانید نشان بدهید؟ هر چیزی قبلا ً و پیش از �آنکه ما به
دنیا بیاییم وجود داش���ته است11 .یادی از گذشتگان نیست و
�آیندگان نیز از نسلهای پیشین یادی نخواهند کرد.
تجربۀ حکیمان

12من حکیم هستم و در اورشلیم بر اسرائیل سلطنت میکردم.
13تصمی���م گرفتم تا دربارٔه هر چیز این دنیا با حکمت مطالعه
و تحقیق کنم .خدا کارهای سخت و دشواری را به عهدٔه ما
گذاشته است! 14هر کاری را در این دنیا تجربه کردم و به این
نتیجه رسیدم که همٔه �آنها بیهوده و به دنبال باد دویدن است.
15چیز کج را نمیتوان راست کرد و چیزی را که وجود نداشته
باشد ،نمیتوان شمرد.
16به خود گفتم« :من حکمت و معرفت زیادی اندوختم و بیشتر
از همٔه کسانیکه قبل از من در اورشلیم حکومت میکردند ،علم
و دانش کسب کردم17 ».تصمیم گرفتم که فرق بین حکمت
و جهالت را بدانم ،ا ّما پی بردم که این کار هم بیهوده و مانند
دنبال باد دویدن است18 ،زیرا زیادی حکمت باعث غم میشود
و هر که به دانش خود بیافزاید ،اندوه خود را زیاد میکند.

2

بیهودگی عیش و عشرت

به خود گفتم :عیش و عش���رت را تجربه میکنم و از
زندگی ل ّذت میبرم ،ا ّما دیدم که �آن هم بیهوده است.
2همچنین دریافتم که خنده و ش���ادی نی���ز احمقانه و بیفایده
اس���ت3 .هرچند از دل مشتاق کسب حکمت بودم ،تصمیم
گرفتم که خود را با شراب شادمان سازم و حماقت را امتحان
کنم و فکر کردم که این بهترین راهی است که انسان میتواند،
زندگی کوتاه خود را سپری کند.
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4کارهای بزرگی انجام دادم .برای خود خانهها س���اختم و
تاکستانها غرس نمودم5 .باغهای پر از گل ساختم و در �آنها از
هر نوع درخت میوهدار نشاندم؛ 6و �آب انبارهای بزرگ برای
�آبیاری �آنها ساختم7 .غلامان و کنیزان بسیار خریدم و صاحب
غلامان و کنیزان خانهزاد شدم .هیچ یک از کسانیکه پیش از
من در اورشلیم حکومت میکردند ،به اندازٔه من گلّه و رمه و
دارایی نداشتند8 .نقره و طلا و گنجینههای پادشاهانی را که
من بر سرزمینشان حکومت میکردم ،برای خود جمع کردم.
سرایندگان مرد و زن برای سرگرمی من میسراییدند .هر قدر
که دلم میخواست ،برای خود زنهای زیبا گرفتم.
9بلی ،من ش���خص بزرگی بودم ،بزرگتر از همٔه کس���انیکه
قبل از من در اورش���لیم زندگ���ی میکردن���د .در عین حال از
حکمت و دانش نیز برخوردار بودم10 .هر چیزی که میدیدم
و میخواستم به دست�آوردم و خود را از هیچ خوشی و ل ّذتی
محرومنس���اختم .از هر کاری که میک���ردم ،ل ّذت میبردم و
همین برای من پاداش بزرگی بود11 .ا ّما وقتی به کارهایی که
کرده بودم و زحماتی که کشیده بودم فکر کردم ،فهمیدم که
همٔه �آنها چون دویدن دنبال باد ،بیه���وده و بیفایده بودهاند.
12یک پادشاه میتواند فقط همان کاری را بکند که پادشاهان
پیش از او کرده بودند.
بنابراین حکمت و حماقت و جهالت را مطالعه و مقایس���ه
کردم13 .دیدم ،همانطور که روشنی بر تاریکی برتری دارد،
حکمت هم برتر از جهالت است14 .شخص حکیم ،داناست
و میداند از چه راهی برود ،ا ّما مرد احمق در نادانی به س���ر
میبرد .ا ّما این را هم دانس���تم که عاقبت هردوی ایشان یکی
است15 .در دل خود گفتم« :چون من و جاهل به یک سرنوشت
گرفتار میشویم ،پس فایدٔه حکمت چیست؟» هیچ ،حکمت
هم بیهوده است16 .زمانی میرسد که نه یادی از مرد حکیم
باقی میماند و نه از مرد احمق ،بلکه هر دو فراموش خواهند
شد .مرد احمق همانگونه میمیرد که مرد حکیم خواهد مرد.
17پس ،از زندگی بیزار شدم ،چون همهچیز �آن برایم دردسر �آورده
است .زندگی تمامش بیهوده و به دنبال باد دویدن بود.
18از تمام زحماتی که در این دنیا کشیده بودم بیزار شدم ،زیرا
میدانم که باید همٔه �آنها رابرای جانشین خود واگذارم19 .چه
کسی میداند که او حکیم خواهد بود یا احمق .ولی او صاحب
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همٔه چیزهایی خواهد شد که من با رنج و مشقت زیاد در زندگی
خود به دست �آوردهام .این نیز بیهوده است20 .بنابراین از تمام
زحماتی که در دنیا کشیدهام م�أیوس گشتم21 .کسی با زحمت
فراوان و از روی عقل و دانش و مهارت مال و دارایی میاندوزد،
سپس همه را برای استفاده کسی بجا میگذارد که هرگز برای
�آن زحمت نکشیده است .این نیز بیهوده و مصیبتی بزرگ است.
22انسان از اینهمه زحمت و مشقتی که میکشد ،چه چیزی
به دست می�آورد؟ 23روزهایش با تشویش و نگرانی میگذرد و
شبها هم �آرامش ندارد .این نیز بیهوده است.
24پس برای انسان بهتر است که بخورد و بنوشد و از �آنچه
به دس���ت �آورده ،ل ّذت ببرد و این از جانب خداوند اس���ت.
25زیرا کیس���ت که بتواند جدا از خ���دا چیزی بخورد و ل ّذت
ببرد؟ 26خدا به کسانیکه او را خشنود میسازند ،حکمت،
ِ
مشقت کار و
دانش و خوشی میبخش���د ،ولی به خطاکاران
ِ
زحمت اندوختن مال را میدهد تا خدا �آن را از �آنها گرفته به
کسانی عطا کند که از �آنها راضی است .این نیز مانند دنبال
باد دویدن ،بیهوده است.

3

هر چیز زمانی دارد

برای هر چیزی که در دنیا اتّفاق میافتد ،زمان مع ّینی
وجود دارد.
 2زمانی برای تولّد ،زمانی برای مردن،
زمانی برای کاشتن ،زمانی برای درو کردن،
 3زمانی برای کُشتن ،زمانی برای شفا دادن،
زمانی برای خراب کردن ،زمانی برای ساختن،
 4زمانی برای گریه ،زمانی برای خنده،
زمانی برای ماتم ،زمانی برای رقص،
 5زمانی برای دور ریختن سنگها ،زمانی برای جمع کردن
سنگها،
زمانی برای در �آغوش گرفتن ،زمانی برای اجتناب از �آن،
 6زمانی برای سود ،زمانی برای زیان،
زمانی برای اندوختن ،زمانی برای دور انداختن،
 7زمانی برای بریدن ،زمانی برای دوختن،
زمانی برای سکوت ،زمانی برای گفتن،
 8زمانی برای دوستی ،زمانی برای دشمنی،
زمانی برای جنگ و زمانی برای صلح.
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9یک کارگر چه س���ودی از زحمت خود میبرد؟ 10زحماتی
را که خدا بر دوش انسان گذاشته است ،دیدم11 .او برای هر
چیز زمان مناسبی تعیین نموده است .همچنین او شوق دانستن
ابدیّت را در دلهای انسان نهاده اس���ت ،ا ّما انسان نمیتواند
مفهوم کارهای خدا را از ابتدا تا انته���ا درک کند12 .پس به
این نتیجه رسیدم که بهتر اس���ت خوش باشیم و تا زمانی که
زنده هستیم ،از زندگی حداکثر استفاده را بنماییم13 .بخوریم
و بنوشیم و از حاصل زحمت خود ل ّذت ببریم ،زیرا همٔه اینها
بخشش و نعمت خداست.
14میدان���م که کارهای خدا پایدار و تغییر ناپذیرند .کس���ی
نمیتواند به �آنها چیزی بیافزاید و ی���ا چیزی از �آنها کم کند.
منظور خدا از انجام این کارها فقط اینس���ت که انس���ان از او
بترسد15 .هر چیزی که اکنون هست و یا در �آینده دیده شود،
در گذشته وجود داشته است .خدا �آنچه را که در گذشته انجام
داده است ،تکرار میکند.
بیعدالتی در جهان

16علاوه بر این ،دیدم که در این دنیا بیعدالتی و بیانصافی
جای عدالت و انصاف را گرفته است17 .به خود گفتم« :خدا
در وقت مناس���ب هر کار خوب یا بد انسان را داوری خواهد
کرد18 ».دانستم که خدا انسان را می�آزماید تا به او بفهماند
که بهتر از حیوان نیس���ت19 .زیرا سرنوش���ت انسان و حیوان
یکسان است .مانند هم میمیرند و مثل هم نفس میکشند و
انسان بر حیوان برتری ندارد ،همهچیز بیهوده است20 .انسان
و حیوان ،هر دو به یکجا میروند .هر دو از خاک به وجود
�آمدهاند و به خاک بر میگردند21 .چه کسی میتواند ثابت کند
که روح انسان به عالم بالا میرود و روح حیوان به زیر زمین؟
22پس فهمیدم که بهتر است انسان از کاری که میکند ،ل ّذت
ببرد .زیرا سرنوشتش همین است و کسی نیست که بتواند او
را پس از مرگ بازگرداند تا ببیند که چه وقایعی بعد از او در
دنیا اتّفاق میافتد.
�آنگاه دوباره در مورد ظلم و ستمی که در این جهان
جریان دارد ،فکر کردم .مردم مظلوم را دیدم که اشک
میریزند ،ا ّما هیچکس �آنها را تسلّی نمیدهد .کسی به دادشان
نمیرسد ،چون کس���انیکه بر �آنها جفا میکنند دارای زور و
قدرت هستند2 .من حسرت کسانی را میخوردم که ُمردند و

4

1217

جامعه  4و5 

از این دنیا رفتند .وضع �آنها بهتر از کسانی است که هنوز زنده
هستند3 .ا ّما کسانیکه تا به حال به دنیا نیامدهاند خوشبختترند،
زیرا ظلمی را که در جهان میشود ،ندیدهاند.
4بعد مشاهده کردم که موفق ّیت و پیشرفت یک شخص نتیجٔه
حسادت و رقابت او با دیگران است .این کار هم مانند دویدن
به دنبال باد بیهوده است5 .مرد احمق دست روی دست گذاشته
کار نمیکند و به این ترتیب از گرسنگی ،گوشت بدن خود را
میخورد6 .یک دست پر ولی راحت ،بهتر است از دو دست
پر ،ا ّما با مشقت .این بیهوده و دنبال باد دویدن است.
7همچنین نمونٔه بیهودٔه دیگری را در این دنیا دیدم 8و این
در مورد مردی است که تنها زندگی میکند ،نه پسری دارد و
نه برادری ،ا ّما زحمت زیاد میکشد تا پول و دارایی جمع کند
و چشمش از ثروت سیر نمیشود .او برای چه کسی زحمت
میکشد و خود را از ل ّذتهای زندگی محروم میکند؟ او زندگی
بیهوده و مش ّقتباری دارد.
9دو نفر از یک نفر بهترند ،زیرا نتیجٔه بهتری از کارش���ان به
دست می�آورند10 .هرگاه یکی از �آنها بیفتد ،دیگری او را بلند
میکند .ا ّما وای به حال کس���یکه تنها باش���د و بیفتد ،زیرا
کس���ی را ندارد که او را بلند کند11 .اگر دو نفر در کنار هم
بخوابند گرم میش���وند ،ا ّما کسیکه تنهاست چگونه خود را
گرم کند؟ 12اگر کس���ی تنها باشد و به او حمله شود ،زود از
پای در می�آید ،ا ّما اگر دو نفر باش���ند ،میتوانند از خود دفاع
کنند .ریسمان سهلا به راحتی پاره نمیشود.
13جوان فقیر ا ّما دانا ،بهتر از پادش���اه پیر و احمق است که
به مشورت دیگران تو ّجه نمیکند14 .این چنین جوانی ممکن
است که از زندان �آزاد شده به مقام پادشاهی برسد15 .دیدم که
مردم این جهان مایلند از این جوانی که جانشین �آن پادشاه شده
است ،پیروی کنند16 .او بر عدّٔه بیشماری حکومت میکند.
ا ّما نس���ل بعدی به او رغبتی نشان نخواهد داد .به راستی این
نیز بیهوده و در پی باد دویدن است.

5

با عجله قول ندهید

وقتی به معبد بزرگ میروی مواظب رفتار خود باش،
زیرا گوش دادن و یاد گرفتن بهتر از �آن قربانیای است
که اش���خاص نادان میگذرانند ،ولی خوب را از بد تشخیص
نمیدهند2 .پیش از �آنکه حرفی بزنی خوب فکر کن ،در سخنی
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که میگویی عجل���ه منما و در حضور خدا حرف نس���نجیده
مگو ،زیرا او در عالم بالا است و تو بر روی زمین هستی .پس
س���خنانت خلاصه و کوتاه باشد3 .زحمت و مش ّقت زیاد در
کار ،خواب را پریشان میسازد و ُپرگویی نشانٔه نادانی است.
4هرگاه برای خدا نذری داری ،در ادای �آن ت�أخیر منما ،زیرا او
از مردم نادان بیزار است .به قول خود وفادار باش5 .بهتر است
اصلا ً نذر نکنی تا اینکه نذر نم���وده ،ادا ننمایی6 .مگذار که
سخنان دهانت ،تو را به گناه وادار کند و به خادم خدا بگویی
که نذر تو اشتباهی بوده است .چرا خدا بر تو خشمگین شود
و تمام حاصل کار تو را از بین ببرد؟ 7خیالات زیاد و سخنان
بیمعنی بیهوده است .انسان باید از خدا بترسد.
زندگی بیهوده است

8اگر میبینی که بر مردم مس���کین ظلم میشود و عدالت و
انصاف اجرا نمیش���ود ،تع ّجب نکن ،زیرا ب���ر هر م�أمور یک
م�أمور بالاتر نظارت میکند و یک م�أمور دیگر و عالیتر همگی
را تحت نظر خود دارد.
9هرکس���ی از زمین به���ره میگیرد ،حتّی پادش���اه هم در �آن
سهمی دارد.
10شخص پول دوست ،هرگز از پول سیر نمیشود و کسیکه
طالب ثروت اس���ت هرگز به �آنچه دلش میخواهد نمیرسد.
این نیز بیهوده است11 .هرقدر ثروت زیاد شود به همان اندازه
خورندگان �آن زیاد میشوند .چه چیزی عاید صاحب �آن میشود
جز اینکه �آن را به چشمان خود ببیند؟ 12خواب کارگر شیرین
است ،چه کم خورده باشد ،چه زیاد ،ا ّما ثروت شخص دولتمند
نمیگذارد که او شبها خواب راحت داشته باشد.
13مشکل بزرگ دیگری که در این دنیا دیدم این است که
ش���خصی پول ذخیره میکند تا در �آینده از �آن اس���تفاده کند،
14بعد همٔه اندوختٔه خود را در یک حادثه از دست میدهد و
حتّی چیزی برای فرزندانش بجا نمیماند15 .برهنه از مادر به
دنیا �آمدهاند و همانطور برهنه از دنیا میروند و از ثروت خود
چیزی را با خود نمیبرند16 .واقعاً جای افس���وس اس���ت که
مردم رنج و زحمت بیهوده میکشند ،دست خالی �آمدهاند و
دست خالی هم میروند و نتیجٔه زحمتشان در پی باد دویدن
است17 .تمام زندگی �آنها در تاریکی و با درد و رنج و خشم
سپری میشود.
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18به نظر من بهتر است که انسان بخورد و بنوشد و از دوران
کوتاه زندگی خود ک���ه خدا به او داده و از �آنچه که با کار و
زحمت خود به دس���ت �آورده است ل ّذت ببرد ،چون قسمتش
همین است19 .اگر خدا به کسی ثروت و دارایی میبخشد،
او باید این بخشش خدا را با شکرگزاری بپذیرد و از �آن ل ّذت
ببرد20 .چنین شخصی به دوران کوتاه عمر خود فکر نمیکند،
چون خدا دل او را از شادی لبریز کرده است.

6

بیهودگی ثروت

مصیب���ت بزرگی را در زیر �آس���مان دیدهام که برای
بش���ر بسیار سنگین اس���ت2 .خدا به بعضی ثروت،
دارایی و ع��� ّزت میدهد به طوری ک���ه در زندگی کمبودی
ندارند ،ا ّما قدرت اس���تفاده از �آن را به �آنها نداده است .در
عوض بیگانهای می�آید و از ثروت �آنها استفاده میکند .این
نیز بیهوده و مصیبت بزرگی اس���ت3 .طفل مرده بهتر است
از ش���خصی که صد فرزند داش���ته باشد و س���الهای زیادی
زندگی کند ،ا ّما از خوشیهای دنیا بهرهای نگیرد و جنازهاش
�آبرومندانه دفن نگردد4 .زیرا تولّد طفل مرده بیهوده اس���ت.
در تاریکی از بین رفت و فراموش ش���د5 .روش���نی �آفتاب را
هرگز ندید و از وجود �آن باخبر نش���د ،ا ّما حداقل �آس���ودگی
یافت6 .اگر کس���ی دو هزار س���ال هم زندگی کند ،ولی در
زندگی خوش و راضی نباش���د چه فایدهای دارد؟ س���رانجام
همگ���ی ب���ه یکج���ا میرون���د.
7تمامی زحمت انسان برای شکمش میباشد ،ولی هرگز سیر
نمیشود8 .برتری شخص حکیم بر شخص نادان چیست؟ یا
برتری فقیری که میداند چگونه زندگی خود را اداره کند؟ 9بهتر
است به �آنچه که دارید و با چشم خود میبینید قانع باشید تا
اینکه همیشه در �آرزوی داشتن چیزهای باشید که ندارید ،زیرا
این نیز بیهوده و به دنبال باد دویدن است.
10هرچه که هست از قبل مع ّین شده و سرنوشت انسان نیز
معلوم اس���ت و کس���ی نمیتواند با �آن که از او تواناتر است
مجادله کند11 .هرچه حرف بیش���تر ،بیهودگی بیش���تر .پس
چه چیز بهتر است؟ 12انسان چگونه بداند که برای این عمر
کوتاهی که همچون س���ایه ،کوتاه و درگذر است ،چه چیز
خوب اس���ت؟ و یا چگونه بداند که پس از مرگش ،در دنیا
چ���ه اتّفاق���ی خواه���د افتاد؟
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اندیشههای زندگی

نام نی���ک از عطر گرانبها بهتر اس���ت و روز مرگ از
روز تولّد.
2رفتن به خانٔه عزا بهتر از رفتن به جشن است .همه باید این
را بدانیم که مرگ در انتظار ماست.
3ان���دوه بهت���ر از خنده اس���ت ،زی���را غم �آین�ه�ٔ دل را صفا
میدهد.
4شخص دانا دربارٔه مرگ میاندیشد ،ولی مرد احمق در پی
عیش و نوش است.
5شنیدن انتقاد از شخص دانا بهتر از شنیدن تعریف از احمقان
است.
ش زیر دیگ
6خندٔه احمقان مانند صدای َت َرق َت َرق خار در �آت ِ
بیمعنی است.
7ظلم مرد حکیم را احمق میگرداند و رش���وه دل را فاسد
میسازد.
8انتهای کار از ش���روع �آن بهتر است و صبر و شکیبایی از
غرور نیکوتر میباشد.
9زود خشمگین نشوید ،زیرا کسیکه زود خشمگین میشود
احمق است.
10هیچگاه نپرسید« :چرا دوران گذشته بهتر از حالا بود؟» زیرا
اینگونه سؤال عاقلانه نیست.
11حکمت زیادتر از ارث ارزش دارد و هرکس���ی در این دنیا
باید از حکمت برخودار باشد12 .حکمت و ثروت پناهگاهی
برای انسان هستند ،ولی برتری حکمت این است که به انسان
زندگی میبخشد.
13کارهای خدا را ببینید ،چه کسی میتواند �آنچه را که او
کج ساخته است راست نماید؟ 14در وقت خوشبختی خوش
باشید و هنگام سختی به یاد �آورید که خوبی و بدی از جانب
خداست و شما نمیدانید که بعد از �آن چه اتّفاقی رخ خواهد
داد.
زندگی بیهودٔه خود بس���یار چیزه���ا دیدهام .یک
15در ای���ن
ِ
ش���خص نیک در جوانی میمیرد ،ا ّما یک فرد ش���ریر با وجود
بدیهایش س���الهای درازی زندگی میکند16 .پس بیش از حد
نیک و با حکمت نباشید ،مبادا خود را نابود کنید17 .بسیار
ش���ریر و احمق هم نباش���ید ،مبادا مرگتان زود فرا رسد18 .در
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هیچکدام �آنها افراط نکنید .اگر خ���دا را تکریم نمایید در هر
حال موفّق خواهید شد.
19حکمت ،انسان را از ده فرمانده که در یک شهر زندگی
میکنند ،تواناتر میسازد.
20در دنیا هیچکس���ی نیس���ت که کاملا ً نیککردار باشد و
گناه نکند.
21همٔه حرفهایی را که میش���نوید به دل نگیريد ،حتّی وقتی
میش���نوید که خدمتکارتان به شما ناسزا میگوید22 .خودتان
میدانید که شما هم بارها به دیگران ناسزا گفتهاید.
23من با حکمت خود تمام اینها را �آزمودم و سعی کردم که دانا
باشم ،ا ّما به جایی نرسیدم24 .مفهوم زندگی را کسی نمیداند،
زیرا خیلی عمیق و بالاتر از عقل ماست25 .پس وقت خود را
صرف مطالعه و تحقیق نمودم و تصمیم گرفتم که حکمت را
بیاموزم تا جواب س���ؤالات خود را پیدا کنم و برایم ثابت شد
که شرارت و حماقت کار مردم احمق و دیوانه است.
26فهمیدم که زن حیلهگر از مرگ تلختر اس���ت ،عش���ق او
همچون دام و تله و بازوانش مانند کمند است .کسیکه خدا
از او راضی باش���د میتواند از دام او نجات یابد ،ا ّما شخص
گناهکار گرفتارش میش���ود28-27 .حکیم میگوید :وقتی به
دنبال حقیقت بودم به تدریج پی بردم که پاسخی وجود ندارد.
اما دریافتم ک���ه در میان هزار مرد میتوان یک مرد محترم پیدا
کرد ولی در میان هزار زن یک زن قابل احترام هم وجود ندارد.
29پس به این نتیجه رسیدم که خدا انسان را نیک و درستکار
�آفرید ،ا ّما او خود را به مسائل پیچیده گرفتار کرده است.
چه کسی داناست تا معنی هر چیز را بداند؟ حکمت
لبها را خندان میکند و غم را از دل میزداید.

8

اطاعت از پادشاه

2از پادشاه اطاعت کنید ،زیرا در پیشگاه خدا سوگند وفاداری
یاد کردهاید3 .برای رفتن از حضور او شتاب مکنید و از فرمانش
س���ر پیچی منمایید ،زیرا او هرچه بخواهد انجام خواهد داد.
4فرمان پادشاه قدرت دارد و کسی نمیتواند به او بگوید« :چه
میکنی؟» 5کسیکه از او اطاعت میکند در امان است و مرد
عاقل میداند که چه زمان و چگونه اوامر او را بجا �آورد6 .زیرا
برای انجام هر امری ،هرچند مشکلات زیادی برای انسان داشته
باشد ،وقت و موقع مناسبی وجود دارد7 .هیچکس از �آینده خبر
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ندارد و کس���ی هم نمیتواند به او بگوید که در �آینده چه رخ
میدهد8 .کسی نمیداند که چه روزی مرگ او فرا میرسد و
نمیتواند مرگ خود را به تعویق بیندازد و یا از اجل خود فرار
کند .مرگ ،جنگی است که از �آن گریزی نیست و هیچکسی
نمیتواند با فریب و حیله خود را از �آن برهاند.
درستکاران و گناهکاران

9من دربارٔه �آنچه که در جهان رخ میدهد ،فکر کردم و دیدم
که چطور یک انسان بر انسان دیگر ظلم میکند�10 .آنگاه دیدم
که مردم شریر مردند و زیر خاک رفتند ،ا ّما مردمی که پس از
مراسم خاکسپاری �آنها برگشتند ،در همان شهری که �آنها در
�آن ظلم میکردند ،از �آنها تعری���ف و تمجید نمودند .این هم
یک کار پوچ و بیهوده است.
11چون گناهکاران فوراً مجازات نمیشوند ،مردم فکر میکنند
که میتوانند گناه کنند12 .گرچه ممکن است یک گناهکار صد
بار گناه کند و باز هم زنده بماند ،ا ّما در واقع کسانی سعادتمند
خواهند بود که از خدا میترس���ند و به او احترام میگذارند.
13کسیکه گناه میکند روی س���عادت را نخواهد دید .عمر
او مانند سایه زودگذر و کوتاه است ،چون از خدا نمیترسد.
14بیهودگی دیگری را هم در دنیا دیدم :گاهی اوقات مجازات
گناهکاران به مردم درستکار و پاداش درستکاران به مردم بدکار
میرسد .این نیز بیهوده است.
15پس شادمانی را ستودم چون برای انسان در دنیا چیزی بهتر
از این نیست که بخورد و بنوشد و ل ّذت ببرد تا در میان زحمات
این زندگی که خدا در دنیا به او داده است ل ّذت ببرد.
16در زندگی خود شب و روز سعی و تلاش کردم تا هر چیزی
را که در دنیا رخ میدهد بدانم و حکمت بیاموزم17 .ا ّما تلاش
من به جایی نرسید و دانستم که انسان نمیتواند کارهای خدا را
درک کند و هرقدر زیادتر بکوشد ،باز هم از درک کارهای او
عاجز میماند .حکیمان ا ّدعا میکنند که همهچیز را میدانند،
ولی فکر �آنها بیهوده است.
پس از مطالعه و تحقیقات زیاد پی بردم که کارهای مردم
عادل و حکیم همه در دست خداست ،خواه مح ّبت و
خواه نفرت ،ا ّما انسان این را نمیداند2 .همه با این حوادث
روبهرو میش���وند ،فرقی نمیکند که شخص درستکار باشد یا
بدکار ،خوب باشد یا بد ،پاک باشد یا ناپاک ،قربانی کند یا

9
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نکند ،نیک باشد یا گناهکار ،قسم بخورد یا نخورد3 .در تمامی
کارهایی که زیر �آفتاب انجام میشود ،یک بدی هست و �آن بر
همه یکسان واقع میشود ،بدتر اینکه دلهای همه از شرارت پر
است و تا زمانی که زنده هستند دیوانگی در دل ایشان است
و پس از �آن ،ناگهان میمیرند4 .ا ّما برای هرکس���ی که زنده
اس���ت امیدی باقی است .سگ زنده بهتر از شیر ُمرده است.
5کسیکه زنده است ،میداند که یک وقت میمیرد ،ا ّما ُمردهها
هیچ چیز نمیدانندُ .مردهها پاداش نمیگیرند و حتّی یاد �آنها از
خاطرهها فراموش میشود6 .دوستی ،دشمنی و احساساتشان
همگی با خودشان از بین میروند و دیگر در �آنچه که در این
جهان رخ میدهد ،سهمی نخواهند داشت.
7پ���س بروید نان خ���ود را با ل ّذت بخورید و ش���رابتان را با
دلخوشی بنوشید و ش���اد باشید ،زیرا این خواست خداست.
8تا میتوانید از زندگی ل ّذت ببرید و خوش و خندان باش���ید.
9در تمام روزهای بیهوده این زندگی که خدا در دنیا به ش���ما
داده است با زنی که دوس���تش میداری خوش بگذران ،زیرا
تنها چیزی که از اینهمه زحمت نصیب تو میش���ود ،همین
اس���ت10 .هر کاری که میکنید �آن را به خوبی انجام بدهید،
زیرا در دنیای مردگان ،که روزی شما هم به �آنجا میروید ،نه
کار است ،نه اندیشه ،نه علم و نه حکمت.
11در این دنیا متو ّجه مطلب دیگری هم شدم و �آن این است
که تیزترین دونده همیشه در مسابقه برنده نمیشود و شجاعترین
سرباز همیش���ه در جنگ پیروز نمیگردد .مردم دانا هم گاهی
گرسنه میمانند .اشخاص با هوش همیش���ه پولدار و ثروتمند
نمیشوند و مردان با تجربه و کاردان نیز همیشه به جاه و مقام
نمیرسند .ش���انس خوب و بد به سراغ همه می�آید12 .کسی
نمیداند که چه بر سرش می�آید .همانگونه که ماهی ناگهان
در تور گرفتار میش���ود و پرنده در دام میافتد ،انسان هم در
وقتیکه انتظارش را ندارد ،گرفتار بلای ناگهانی میگردد.
برتری حکمت بر حماقت

13در این دنیا یک نمونٔه حکمت را دیدم که برای من بسیار
مهم بود14 .در یک شهر کوچک ،مردم کمی زندگی میکردند.
پادشاه بزرگی به �آن ش���هر حمله کرد و �آن را محاصره کرد و
قوای او به دور �آن سنگر گرفتند15 .شخصی فقیر و بینوا در �آن
شهر سکونت داشت .او در عین حال مرد دانا و عاقلی بود که
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میتوانست �آن شهر را نجات بدهد ،ا ّما کسی به فکر او نبود.
16من همیش���ه به این عقیده بودم که حکمت بهتر از قدرت
است ،ا ّما دیدم که اگر یک ش���خص دانا و عاقل فقیر باشد،
مردم او را خوار شمرده به حرف او تو ّجهی نمیکنند17 .گوش
دادن به سخنان �آرام یک شخص دانا بهتر است از شنیدن فریاد
رهبر احمقان18 .حکمت بهتر از هر سلاح جنگی است ،ا ّما
کار یک احمق خرابیهای زیادی به بار می�آورد.
همانطور که مگسهای ُمرده شیشه عطر را متع ّفن
میسازند ،یک عمل کوچک احمقانه نیز میتواند
حکمت و ع ّزت یک شخص را از بین ببرد.
2دل مرد دانا او را مایل به کارهای نیک میسازد ،ا ّما دل یک
شخص احمق او را به کارهای بد وادار میسازد�3 .آدم احمق حتّی
در راه رفتن هم حماقت خود را به هرکس نشان میدهد.
4وقتی رئیس شما بر ش���ما خشمگین میشود ،کار خود را
ترک نکنید .اگر در برابر خشم او خونسرد باشید ،بسیاری از
مشکلات حل میشوند.
5بدی دیگر هم در این جهان دیدم که در اثر اشتباه حاکمان
به وجود می�آید6 .به اشخاص نادان مقام و منصب عالی داده
میشود ،ا ّما به ثروتمندان اهم ّیتی نمیدهند7 .غلامان را دیدم
که بر اسب سوار هستند و اشخاص نجیب و بزرگ مثل غلامان
پیاده میروند.
8کس���یکه چاه میکند خ���ودش در �آن میافت���د ،و �آن که
دیوار را سوراخ میکند مار او را میگزد9 .کسیکه در ِ
معدن
سنگ کار میکند با سنگ زخمی میشود و کسیکه درختی
را میبرد ،به وس���یلٔه درخت زخمی میشود10 .اگر لبٔه تبر تیز
نباشد ق ّوت بیش���تری لازم دارد و شخص عاقل پیش از شروع
کار لبٔه �آن را تیز میکند11 .قبل از اینکه مار کس���ی را بگزد،
باید �آن را افسون کرد12 .کلام شخص دانا فیض بخش است،
ا ّما سخنان �آدم نادان خودش را تباه میکند13 .ابتدای کلامش
حماقت اس���ت و پایان �آن دیوانگی محض14 .شخص احمق
زیاد حرف میزند.
هیچکس نمیداند که بعداً چه اتّفاقی خواهد افتاد و هیچکس
نمیتواند بگوید بع���د از مرگ چه خواهد ش���د15 .کار �آدم
نادان را فرس���وده میکند ،به طوری که حتّ���ی نمیتواند راه
خان�ه�ٔ خ���ود را پی���دا کن���د.

10
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16افسوس به حال کش���وری که پادشاه �آن اختیاری از خود
نداشته باشد و رهبرانش سحرگاهان بخورند و بنوشند و مست
ش���وند! 17خوشا به حال س���رزمینی که پادشاهش نجیبزاده
باش���د و رهبران �آن به موق���ع و به اندازه بخورند و بنوش���ند و
مست نکنند!
18در اثر تنبلی سقف خانه چِ که میکند و فرو میریزد.
19جشن خوشی می�آورد و ش���راب سرمستی ،ا ّما بدون پول
هیچکدام را نمیتوانی داشته باشی.
20به پادش���اه حتّی در فکر خود هم دشنام ندهید و حتّی در
بستر خود هم شخص ثروتمند را لعنت نکنید ،زیرا ممکن است
پرندهای سخنان تو را به گوش �آنها برساند.

11

مرد حکیم چه میکند؟

به دیگران نیکی کنید ،زیرا نیکی کردن پاداش دارد.
2چیزی را که میبخشید �آن را به هفت یا هشت نفر
تقسیم کنید ،چون نمیدانید چه پیش می�آید.
3وقتی ابر پر شود ،باران بر زمین میبارد .درخت از هر طرف
که بیفتد در همانجا که افتاده است ،باقی میماند4 .دهقانی
که منتظر هوای مناس���ب باشد ،نه چیزی میکارد و نه چیزی
درو میکند5 .کارهای خدا را که خالق همهچیز است ،کسی
درک نکرده است .همچنین کس���ی نمیداند که باد چگونه
میوزد و یا طفل چگونه در رحم مادر حیات مییابد6 .روز و
شب به کشت و کار بپردازید ،زیرا نمیدانید که کشت ،کدام
وقت ثمر میدهد ،ممکن است همٔه �آنها ثمر بیاورند.
7زندگی شیرین و نور �آفتاب دلپذیر است 8پس برای هر سالی
که زندگی میکنید ،شکرگزار باشید و از �آن ل ّذت ببرید .بدانید
که روزهای تاریکی در پیش رو خواهید داشت و سرانجام خواهید
مرد و امیدی برایتان باقی نخواهد ماند.
نصیحت به جوانان

9ای جوان ،روزهای جوان ّیت را خوش بگذران و از �آنها ل ّذت
ببر .هرچه چش���مت میبیند و دلت میخواهد انجام بده ،ا ّما
فراموش مکن که برای هر کاری باید به خدا جواب بدهی.
10غم و درد را در دلت راه مده ،زیرا دوران جوانی کوتاه و
زودگذر است.
�آفرینن���دٔه خ���ود را در روزهای جوان ّی���ت بهیاد�آور،
پیش از �آن که روزها و س���الهای سخت برسند و

12
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بگویی« :من دیگر از زندگی ل ّذتی نمیب���رم�2 ».آفرینندٔه خود
را به یاد�آور ،قبل از �آن که �آفتاب و ماه و س���تارگان ،دیگر بر
زندگی تو ندرخشند و ابرهای تیره� ،آسمان زندگیت را تاریک
کنند3 ،دستهایت که از تو محافظت میکنند بلرزند و پاهایت
سست گردند ،دندانهایت بیفتند و دیگر نتوانی غذا بخوری،
چشمانت کم نور و گوشهایت سنگین ش���وند 4و نتوانند سر
و صدای کوچه و �آواز �آسیاب و نوای موسیقی را بشنوند ،ا ّما
صدای پرندگان از خواب بیدارت کند5 ،از بلندی بترسی ،و
با هراس راه بروی ،موهای سرت سفید شوند ،نیرویت از بین
برود و اشتهایت را از دست بدهی.
ما رهس���پار ابدیّت خواهیم ش���د و در کوچهه���ا نوحهگری
خواهد بود6 ،پیش از �آنکه رش���تٔه نقرهای عمر گسسته شود و
جام طلا بشکند و کوزه در کنار چش���مه ُخرد گردد و چرخ
بر سر چاه شکسته ش���ود7 .بدن ما که از خاک ساخته شده
اس���ت ،به خاک برمیگردد و روح نزد خدا میرود که �آن را
به ما بخشیده بود.
8حکیم میگوید« :بیهودگی است! بیهودگی است! همهچیز
بیهوده است!»
سخن آخر

9حکیم چون شخص دانایی بود� ،آنچه را که میدانست به
مردم تعلیم داد و پس از تحقیق و تف ّکر امثال زیادی را نوشت.
10حکیم کوشش زیادی کرد تا حقایق را با زبان ساده و عبارات
شیرین بیان کند.
11کلام شخص دانا مانند ُس���ک گاورانان است و همچون
میخهایی اس���ت که محکم به زمین کوبیده ش���ده باشند ،که
توسط یک شبان داده شده است.
12ا ّما فرزندم ،علاوه بر اینها ،برحذر باش؛ نوشتن کتابها پایانی
ندارد و مطالعٔه زیاد انسان را خسته میسازد.
13خلاصه کلام اینکه ،انسان باید از خدا بترسد و اوامر او
را بجا �آورد ،زیرا که این تمام وظیفٔه اوست؛ 14چون خدا هر
کار خوب یا بد انس���ان را ،حتّی اگر در خفا هم انجام شده
باشد ،داوری خواهد کرد.
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غزل غزلهای سلیمان
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1
5

3

2

7

6
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غزل غزلهای سلیمان
معرفی کتاب
ّ

غزل غزلها شامل اشعار و غزل ّیات شاعرانهای است که از طرف
مرد به زن ،و از طرف زن به مرد خطاب شده است.
یهودیان غالباً این اش���عار را به صورت رابطهای بین خدا با
قوم یهود تفسیر میکنند و مس���یحیان �آن را اشارهای به رابطۀ
بین عیسی مسیح و کلیسا میدانند.

تقسیمبندی کتاب:

غزل اول 7:2-1:1
غزل دوم 5:3-8:2
غزل سوم 1:5-6:3
غزل چهارم 3:6-2:5
غزل پنجم 4:8-4:6
غزل ششم 14-5:8

1

زیباترین غزلهای سلیمان.

غزل اول

محبوبه

 2مرا با لبانت ببوس،
زیرا عشق تو گواراتر از شراب است.
 3تو خوشبو هستی.
نام تو رایحه مطبوع عطرهاست
و دختران عاشق تو میشوند.
 4بیا مرا بردار تا با هم از اینجا فرار کنیم.
پادشاه من باش و مرا به اتاقت ببر،
تا با هم خوش باشیم،
زیرا مح ّبت تو خوشتر از شراب است.
عجیب نیست که همٔه دختران شیدای تو هستند.
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غزل غزلها 1

 5ای دختران اورشلیم ،من سیهچرده ،ا ّما زیبا هستم،
همچون چادرهای قیدار
و پردههای ز ّرین بارگاه سلیمان.
 6بهخاطر رنگ پوستم این چنین به من نگاه نکنید،
زیرا �آفتاب مرا سوزانده.
برادرانم بر من خشمگین بودند
و مرا به نگهبانی تاکستانها گماشتند.
ولی من نتوانستم حتّی از تاکستان بدن خود مراقبت کنم.
 7ای عشق من ،به من بگو
که گلّهات را کجا میچرانی؟
هنگام ظهر گوسفندانت را کجا میخوابانی؟
چرا در بین گلّههای دوستانت به دنبال تو بگردم؟

محبوب

 8ای زیباتر از تمام زنها،
اگر نمیدانی ،رد گلّهها را دنبال کن
و ُبزغالههایت را در کنار چادرهای چوپانها بچران.
 9محبوبٔه من ،تو همچون مادیانهای ارابٔه فرعون زیبا هستی.
 10گیسوان سیاه تو چهرهات را می�آرایند،
و مانند جواهر گردنت را زینت میدهند.
 11ما برایت گوشوارههای طلا،
با گیرههای نقره میسازیم.

محبوبه

 12پادشاه من بر بستر خود �آرمیده
و رایحه عطر من همهجا را پر کرده.
 13محبوب من در �آغوشم،
همچون ُمر ،عطر خوشبو دارد.
 14محبوب من مانند ُگلهای وحشی است
که در باغهای «عین جدی» میرویند.

محبوب

 15ای محبوبٔه من ،تو چقدر زیبا هستی.
چشمان تو همانند چشمهای کبوتر است.

محبوبه

 16عزیز من ،تو واقعاً شیرین و دوست داشتنی هستی.
چمن سبز ،بستر ما،
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غزل غزلها  1و2 

 17و درختان سدر و صنوبر ،سایبان ما هستند.
 2من گل نرگس شارون و سوسن دشتها هستم.

محبوب

 2محبوبٔه من در بین دختران،
مانند سوسنی است در میان خارها.

محبوبه

 3محبوب من در میان جوانان،
همچون درخت سیبی است در بین درختان جنگل.
خوش و سرمست در زیر سایهاش مینشینم
و میوهاش در دهانم شیرین و گواراست.
 4او مرا به تالار ضیافت خود �آورد
و پرچم مح ّبتش را بالای سرم برافراشت.
 5مرا با کشمش نیرو ببخشید
و جانم را با سیب تازه کنید!
زیرا من بیمار عشق او هستم.
 6دست چپ او زیر سرم است
و با دست راست خود مرا در �آغوش میکشد.
 7ای دختران اورشلیم،
شما را به غزالها و �آهوان صحرا قسم میدهم
که عشق ما را برهم مزنید!
غزل دوم

محبوبه

 8من صدای محبوبم را میشنوم
که جستوخیزکنان از روی کوهها و ت ّپهها به سوی
من می�آید.
 9محبوب من همچون غزال و ب ّچه �آهوست.
او در پشت دیوار ایستاده و از پنجره نگاه میکند.
 10محبوبم به من میگوید:

محبوب

«ای دلبر من ،ای زیبای من ،برخیز و بیا.
 11زیرا زمستان گذشته است و موسم باران به پایان رسیده است.
ُ 12گلها از زمین روییدهاند
و زمان نغمهسرایی رسیده است.
�آواز فاخته در مزرعٔه ما گوشها را نوازش میدهد.
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غزل غزلها  2و3 

 13درختان انجیر میوه به بار �آورده،
و رایحٔه شکوفههای تاکها ،هوا را عطر�آگین ساخته
است.
ای عزیز من ،ای زیبای من ،برخیز و با من بیا!»
 14ای کبوتر من که در شکاف صخرهها
و در پشت سنگها پنهان شدهای،
بگذار که روی تو را ببینم و صدایت را بشنوم،
زیرا صدایت سحرانگیز و روی تو قشنگ است.
 15روباهها را بگیرید ،روباههای کوچک را بگیرید که
تاکستانها را خراب میکنند،
زیرا تاکستانهای ما شکوفه کردهاند.

محبوبه

 16محبوب من از �آن من است و من از �آن او.
او گلّه خود را در بین سوسنها میچراند.
 17ای محبوب من ،پیش از �آنکه نسیم سحرگاهی بوزد
و سایهها بگریزند،
نزد من بیا.
مانند غزال و ب ّچه �آهو بر کوههای «باتر» به سوی من بیا.
 3شب هنگام در بستر خود در عالم خواب
ِ
محبوب جان من است جستجو کردم،
او را که
ا ّما نیافتم.
 2برخاستم و در کوچهها و میدانهای شهر به سراغش رفتم،
گشتم و گشتم ،ا ّما نیافتم.
 3پاسبانان شهر مرا دیدند و من از �آنها پرسیدم:
«�آیا �آن کسی را که محبوب جان من است ،دیدهاید؟»
ِ
محبوب جانم را
 4هنوز از �آنها چندان دور نشده بودم که
دیدم.
او را محکم گرفتم و نگذاشتم که برود.
سپس او را به خانٔه مادرم �آوردم،
در همان اتاقی که به دنیا �آمده بودم.
 5ای دختران اورشلیم،
شما را به غزالها و �آهوان صحرا قسم میدهم
که عشق ما را بر هم مزنید!
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غزل غزلها  3و4 
غزل سوم

محبوبه

 6این چیست که مانند ستون دود از بیابان برمیخیزد
و فضا را با بوی ُمر و عطرهای تاجران معطّر ساخته است؟
 7ببینید ،این تخت روان سلیمان است
که با شصت نفر از نیرومندترین مردان اسرائیل می�آید.
 8همٔه �آنها جنگ�آوران �آزموده
و با شمشیر مسلّح هستند.
�آنها شمشیری به کمر بستهاند
تا در برابر حمله شبانه �آماده باشند.
 9سلیمان پادشاه برای خود یک تخت روان از چوب لبنان
ساخته است.
 10ستونهایش از نقره و سقفش از طلاست.
کرسی �آن با پارچٔه ارغوانی
که دختران اورشلیم �آن را با عشق و مح ّبت بافتهاند،
پوشیده شده است.
 11ای دختران صهیون ،بیرون بیایید
و سلیمان پادشاه را ببینید.
ش عروسیاش بر
او را با تاجی که مادرش در روز خو ِ
سر او نهاد ،تماشا کنید.

محبوب

 4ای عشق من ،تو چقدر زیبایی!
چشمان تو از پشت روبند به زیبایی کبوتران است.
گیسوان تو ،همچون گلّٔه ُبزهایی که از کوه جلعاد
پایین می�آیند ،موج میزند.
 2دندانهای ردیف و صاف تو به سفیدی گوسفندانی
هستند
که تازه پشمشان چیده و شسته شده باشد.
همگی جفتجفت و مرتّب هستند.
 3لبهای تو همچون رشتٔه قرمز و دهانت زیباست.
گونههایت از پشت روبندت مانند دو نیمه انار است.
 4گردنت همچون ُبرج داوود صاف و گرد است
و گلوبندت مانند سپر هزار سرباز است
که ُبرج را محاصره کردهاند.
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 5سینههایت مانند غزالهای دوقلویی است
که میان سوسنها میچرند.
 6پیش از �آنکه نسیم سحرگاهی بوزد و هوا روشن شود،
من به کوه ُمر و ت ّپٔه کُندُر میروم.
 7ای عشق من ،تو چه زیبایی!
در جمال کامل هستی و عیبی نداری.
 8ای عروس من ،با من از لبنان بیا.
از فراز کوه لبنان و امانه
و از قلّٔه کوههای سنیر و حرمون،
جایی که بیشه شیر و پلنگ است ،پایین بیا.
 9ای محبوبٔه من و ای عروس من،
با یک نگاه دلم را ربودی
و با حلقه گردنبندت مرا به دام انداختی.
 10ای عزیز من و ای عروس من،
چه شیرین است عشق تو!
مح ّبت تو گواراتر از شراب
و بوی عطر تو بهتر از هر ادویهای است.
 11ای عروس من ،از لبانت عسل میچکد
و در زیر زبانت شیر و عسل نهفته است.
بوی لباست مانند عطر دلاویز درختان لبنان است.
 12ای محبوبٔه من و ای عروس من،
تو همچون باغ دربسته و همانند چشمهای دست
نیافتنی هستی.
 13تو مثل باغ ُپر میؤه انار هستی
که میوههای لذیذ به بار می�آورد.
در تو ُسنبل و ریحان،
 14زعفران و نیشکر ،دارچین و بوتههای خوشبو،
مانند ُمر و عود میرویند.
 15تو مانند چشمٔه �آب حیات هستی
که از کوههای لبنان جاری است و باغ را سیراب میسازد.

محبوبه

 16ای نسیم شمالی و ای باد جنوبی!
به باغ من بوزید و �آن را معطّر سازید.
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بگذارید محبوب من به باغ خود بیاید
و از میوههای لذیذ �آن بخورد.

محبوب

 5ای دلبر من و ای عروس من،
من به باغ خود �آمدهام.
ُمر و ادویهجاتم را میچینم.
عسل و شانٔه عسل خود را میخورم
و شراب و شیر خود را مینوشم.

دختران اورشلیم

ای دلدادگان بنوشید
و از مستی عشق سرمست شوید.
غزل چهارم

محبوبه

 2من خواب هستم ،ا ّما دلم بیدار است.
در عالم خواب صدای محبوبم را میشنوم که در
میزند و میگوید:

محبوب

«در را بازکن ای عزیز من،
ای عشق من ،ای کبوتر من
و ای �آنکه در جمال و زیبایی کامل هستی،
زیرا سرم از شبنم سحرگاهی و حلقههای مویم از نمنم
باران شبَ ،تر است».

محبوبه

 3لباسم را از تن بیرون کردم،
چگونه میتوانم �آن را دوباره بپوشم؟
پاهایم را شستم،
چطور میتوانم �آنها را دوباره کثیف نمایم؟
 4محبوبم دست خود را از سوراخ در داخل کرد.
تمام وجودم به لرزه در�آمد.
 5برخاستم تا در را برایش باز کنم.
دستانم به ُمر �آغشته بود.
از انگشتانم ُمر میچکید،
هنگامیکه قفل را به دست گرفتم.
1235

غزل غزلها 5

 6ا ّما وقتی در را بازکردم،
محبوبم رفته بود.
چقدر دلم میخواست که صدایش را بشنوم.
به جستجویش رفتم ،ا ّما او را نیافتم.
صدایش کردم ،ولی جواب نداد.
 7پاسبانان شب مرا یافتند،
مرا زدند و زخمی کردند.
نگهبانان دیوارهای شهر ،قبای مرا ربودند.
 8ای دختران اورشلیم ،شما را قسم میدهم
که اگر محبوب مرا یافتید،
به او بگویید که من بیمار عشق او هستم.

دختران اورشلیم

 9ای زیباترین خوبرویان،
محبوب تو بر مردان دیگر چه برتری و فضیلتی دارد
که ما را این چنین قسم میدهی؟

محبوبه

 10محبوب من زیبا و قوی است
و در بین ده هزار جوان ممتاز میباشد.
 11چهره او درخشان و برنزی میباشد
موهایش ُپرچین و شکن
و سیاه مثل کلاغ میباشد.
 12چشمانش به زیبایی کبوترانی است
که در کنار چشمه �آب نشسته و گویی خود را در شیر
شستهاند.
 13گونههایش مانند باغچهای است
ُپر از ُگلهای خوشبو و معطر.
لبانش همچون سوسنهایی است
که از �آنها عطر ُمر میچکد.
 14دستهای خوشتراش او مانند میلٔه طلایی است
که با جواهر �آراسته شده باشد.
پیکرش همچون عاج شفافی است
که با یاقوت مزیّن شده باشد.
 15ساقهایش مانند ستونهای مرمرند
که بر پایههایی از طلای ناب قرار داشته باشند.
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چهرهاش همانند سروهای �آزاد لبنان بینظیر است.
 16کلام او شیرین و همهچیزش زیبا و دلکش است.
ای دختران اورشلیم ،دلدار من اینهمه برتری دارد.

دختران اورشلیم

 6ای زیباترین زنها،
محبوبت کجا رفته است؟
جایش را به ما بگو تا برویم
و همراه تو پیدایش کنیم.

محبوبه

 2محبوب من به باغ خود رفته است
تا گلّٔه خود را در میان ُگلهای خوشبو بچراند
و سوسنها را بچیند.
 3من به محبوبم تعلّق دارم و او از �آن من است.
او گلّٔه خود را در میان ُگلهای سوسن میچراند.
غزل پنجم

محبوب

 4ای عشق من ،تو مانند شهر تِرصه زیبا
و مانند اورشلیم قشنگ هستی.
تو همچون این شهرهای بزرگ ُمه ّیج هستی.
 5به سوی من نگاه مکن،
زیرا چشمانت مرا جادو کردهاند.
موهای پریشانت مانند گلّه ُبزهایی است
که از کوه جلعاد پایین می�آیند.
 6دندانهای تو به سفیدی گوسفندانی هستند
که تازه شسته شده باشند
و همگی جفتجفت و مرتب هستند.
 7گونههای تو در پشت روبندت
مانند دو نیمه انار است.
 9-8در بین شصت ملکه و هشتاد صیغه و دختران
بیشمار،
کسی مثل کبوتر من بیعیب و کامل پیدا نمیشود.
او دختر دلبند و یگانه مادر خود است.
دختران جوان وقتی او را میبینند ،از او تعریف میکنند
و ملکهها و صیغهها او را تحسین میکنند،
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 10و میپرسند :این کیست که مثل سپیدٔه صبح تابان است،
مانند مهتاب قشنگ و همچون �آفتاب درخشان
و همچون ستارگان پرشکوه است.
 11من در میان درختان بادام رفتم
تا نهالهای کوچک را در وادی ببینم
و ببینم که �آیا تاکهای انگور شکوفا شده
و درختان انار گل کردهاند.
 12به خود میلرزم ،تو مرا نسبت به عشق
همانند ا ّرابهای که برای جنگ میتازد مشتاق نمودهای.

دختران اورشلیم

 13برقص ،برقص ای دختر شولمی
تا ما تو را هنگامیکه میرقصی تماشا کنیم.

محبوبه

چرا میخواهید مرا هنگامیکه در میان تماشاگران
میرقصم ،تماشا کنید؟

محبوب

 7ای شاهدخت من،
پاهای تو در کفش چه زیباست.
ساقهایت همچون جواهری است
که هنرمندی �آن را صیقل داده باشد.
 2ناف تو مانند پیالهای است
که هرگز از شراب خالی نخواهد بود.
کمرت همچون خرمن گندمی است
در میان سوسنها
 3سینههایت مثل دو غزال دوقلو هستند.
 4گردنت مثل ُبرجی از عاج است
و چشمانت همانند حوض شهر حشبون
کنار دروازٔه بیت ربیم هستند.
بینی تو به قشنگی ُبرج لبنان است
که بر سر راه دمشق قرار دارد.
 5سرت مثل کوه کرمل برافراشته
و زلفانت همچون ارغوان معطّرند.
پادشاهان اسیر حلقههای گیسویت میباشند.
 6ای محبوبٔه من ،تو چقدر زیبا و دلکش هستی
و عشق تو چقدر ل ّذت بخش است.
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 7قامتی رعنا همچون درخت خرما
و سینههایی همچون خوشههای خرما داری.
 8گفتم :از این درخت خرما بالا میروم
و میوههایش را میچینم.
پستانهایت مانند خوشههای انگورند
و بوی نَفَس تو مثل بوی گوارای سیب است.
 9دهان تو همچون بهترین شرابهاست.

محبوبه

باشد که این شراب مستقیماً برای محبوبم ریخته شود
و از لب و دهانش جاری گردد.
 10من به محبوبم تعلّق دارم و او مشتاق من است.
 11بیا ای محبوب من تا به دشت و صحرا برویم
و شب را در دهکدهای به سر بریم
 12و صبح زود برخیزیم و به تاکستانها برویم
تا ببینیم که �آیا تاکهای انگور گل کرده و ُگلهایشان
شکفتهاند،
ببینیم که �آیا درختان انار شکوفه زدهاند
در �آنجا عشق خود را به تو تقدیم میکنم.
ِ 13مهرگیاهها عطر خود را میافشانند
و نزدیک دروازههای ما انواع میوههای گوارا وجود دارند.
من همٔه چیزهای لذی ِذ تازه
و کهنه را برای تو ،ای محبوبم ،فراهم کردهام.
 8ای کاش تو برادر منبودی که مادرم تو را شیر
داده بود،
�آنگاه اگر تو را در خیابان میدیدم میتوانستم تو راببوسم
و کسی ایرادی نمیگرفت.
 2بعد تو را به خانه مادرم میبردم
تا عشق را به من بیاموزی.
�آنگاه در �آنجا شراب ناب
و شیرٔه انار خود را به تو میدادم.
 3کاشکه دست چپش زیر س ِر من میبود
و با دست راست خود مرا در �آغوش میکشید.
 4ای دختران اورشلیم ،شما را قسم میدهم
که عشق ما را برهم مزنید.
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دختران اورشلیم

 5این کیست که بازو به بازوی دلدار خود از صحرا
می�آید؟

محبوبه

در زیر �آن درخت سیب،
جایی که مادرت تو را به دنیا �آورد ،بیدارت کردم.
 6عشق مرا مثل خا َتم در دلت ُمهر کن
و همچون بازوبند طلا بر بازویت ببند،
زیرا عشق مانند مرگ نیرومند
و مثل گور ترسناک است
و شعلههایش همانند شعلههای ُپرقدرت �آتش
با بیرحمی میسوزاند.
�	7آبها نمیتوانند �آتش مح ّبت را خاموش سازند.
حتّی سیلابها قادر نیستند که �آن را فرونشانند.
هرگاه کسی بخواهد که عشق را با دارایی و ثروت خود
به دست �آورد،
�آن را خوار و حقیر میشمارد.

برادران دختر

 8ما خواهر کوچکی داریم
که سینههایش هنوز بزرگ نشدهاند.
اگر کسی به خواستگاری او بیاید ،چه بگوییم؟
 9اگر او دیوار میبود،
بالایش یک ُبرج نقره بنا میکردیم.
اگر دروازه میبود،
با تختههایی از سدر او را میپوشاندیم.

محبوبه

 10من دیوارم
و سینههایم ُبرجهای �آن.
محبوب من میداند که در کنار او من �آرامی و خرسندی
مییابم.

محبوب

 11سلیمان در بعل هامون تاکستانی داشت
و �آن را به دهقانان اجاره داد
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تا هر کدام در مقابل میؤه باغ،
هزار س ّکٔه نقره به او بدهند.
 12ا ّما ای سلیمان ،هزار س ّکٔه �آن مال تو باشد
و دویست س ّکه هم مال دهقانان؛
من تاکستانی برای خودم دارم.
 13ای محبوبٔه من ،بگذار که صدایت را از باغ بشنوم،
دوستان من نیز منتظر شنیدن صدای تو میباشند.

محبوبه

 14محبوب من ،عجله کن
و مانند غزال و �آهوی جوان بر کوههای عطر�آگین ،به
سوی من بیا!
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کتاب اشعیای نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب اشعیای نبی
معرفی کتاب
ّ

این كتاب به نام یكی از انبیای بزرگ است كه در نیمه قرن
هشتم قبل از میلاد در اورشلیم زندگی میكرد .این كتاب را
میتوان به سه بخش عمده تقسیم نمود:
 -1فصلهای  39-1پیامی دارد برای مردم یهودا در پادشاهی
جنوب اسرائیل ،زمانیکه مورد تهدید همسایٔه قدرتمند خود یعنی
�آشور قرار گرفته بودند .اشعیا ملاحظه میكند كه تهدید اصلی،
در واقع از جانب همسایٔه �آنها ،یعنی �آشور نیست ،بلكه مهمتر
از �آن ،گناه قوم و بیاطاعتی و عدم اعتماد و اطمینان �آنان به
خدا میباشد .پس اشعیا با رفتار و گفتار واضح و روشن ،قوم
و رهبران �آنها را خطاب كرد و �آنها را به زندگی در راه راستی و
عدالت دعوت میكند و به �آنها هشدار میدهد كه اگر به کلمات
الهی تو ّجه نکنند ،خرابی و نیستی در پیش دارند .همچنین به
�آنها از برقراری صلح جهانی و �آمدن پادش���اهی از نسل داوود
خبر میدهد كه سلطنت ایده�آل برپا خواهد نمود.
 -2فصلهای  55-40پیامی دارد برای مردم یهودا ،در زمانیکه
عدّٔه زیادی از �آنان بدون امید در بابل اسیر بودند .این نبی شرح
میدهد كه خدا در صدد �آزادی و رهایی بنیاسرائیل بوده و �آنها
را از اسارت ،به اورشلیم بازخواهد گردانید تا زندگی تازهای را
شروع كنند .مهمترین موضوع این فصلها این است كه خدا،
خداوند تاریخ است و نقشٔه او برای بنیاسرائیل شامل رسالتی
برای تمام مردم دنیا و عموم ملل و قبایل است .فصلهایی كه
در خصوص «خادم خداوند» میباش���د ،بهترین فصلهای عهد
عتیق شناخته شده است.
 -3فصلهای  66-56خطاب به مردمی است كه از اسارت
رهایی یافته به اورشلیم برگشته بودند و �آنها را مطمئن میسازد
كه خداوند به تمام وعدههای خود عمل خواهد نمود .در این
خاصی برای عدالت و راستی ،نگهداری سبت و
قسمت تو ّجه ّ
قربانیها و دعاها گردیده است .قسمت برجسته این فصلها،
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اشعیا 1

فصل � 61آیات  1و  2میباش���د كه عیسی مسیح خداوند در
ابتدای خدمات خود به �آنها اشاره میكند.
تقسیمبندی كتاب

هشدارها و وعدهها 6:12-1:1
مجازات امّتها 18:23-1:13
داوری خدا بر جهان 13:27-1:24
هشدارها و وعدههای دیگر 10:35-1:28
حزقیا پادشاه یهودا و آشوریها 8:39-1:36
پیامهای وعده و امید 13:55-1:40
هشدارها و وعدهها 24:66-1:56

1

این است مکاشفاتی که خداوند دربارٔه یهودا و اورشلیم
در زمان سلطنت عزیا ،یوتام� ،آحاز و حزقیا به اشعیا پسر
�آموص �آشکار ساخت:
خداوند قوم خود را سرزنش میکند

2ای �آسمان بشنو و ای زمین گوش فرا ده زیرا خداوند سخن
میگوید« :فرزن���دان پروردم و ب���زرگ کردم ،ا ّم���ا �آنها بر من
شوریدهاند3 .گاو مالک خویش و الاغ �آخور صاحب خود را
میشناسد ،ا ّما اسرائیل نمیشناسد .قوم منفهم ندارند».
4ای ملّت گناهکار ،ای قوم پر خطا و نسل فاسد ،شما خداوند
خدای قدّوس اسرائیل -را ترک و به او پشت کردهاید5 .چرابه سرکشی خود ادامه میدهی ای اسرائیل؟ �آیا میخواهی بیش
از این مجازات شوی؟ هم اکنون سرت زخمی و قلب و فکرت
بیمار است6 .تمام بدنت -از س���ر تا به پا -پوشیده از تاول و
زخم و جراحت است و جای سالمی در �آن نیست .زخمهای
تو هنوز پاک نشده و مرهم و دارویی بر �آن نگذاشتهاند.
7کشور شما ویران و شهرهایتان در �آتش سوخته شده ،و در
برابر چشمهایتان بیگانگان سرزمین شما را تص ّرف میکنند و
�آن را به ویرانی میکش���انند8 .اورشلیم -شهر محاصره شده-
مثل نگاهبانی بیدفاع در �آلونک یک تاکس���تان یا س���ایهبانی
در جالیزار باقی مانده است9 .اگر خداوند متعال ع ّدهای را
زنده نگه نمیداش���ت ،تمام قوم مثل س���دوم و غموره کاملا ً
از بی���ن میرف���ت.
1244

اشعیا 1

10ای اورشلیم ،مردم و ح ّکام تو مانند مردم و ح ّکام سدوم و
غموره هستند .به �آنچه خداوند میگوید گوش بده و به تعالیم
او تو ّجه کن11 .خداوند میفرماید�« :آیا فکر میکنید من مشتاق
قربانیهای سوختنی شما هستم؟ نه ،من از گوسفندانی که به
عنوان قربانی س���وختنی میگذرانید و از چربی پرواریهای شما
بیزارم و علاقهای به خون گاو یا گوسفند و ُبز شما ندارم12 .چه
کسی از شما خواسته اس���ت وقتی برای عبادت من می�آیید،
چنین چیزهایی با خود بیاورید؟ چه کسی از شما خواسته خانٔه
مرا چنین لگدمال کنی���د؟ 13اهدای چنین قربانیهایی بیفایده
است .از بوی ُبخورهایی که میسوزانید ،بیزارم .دیگر نمیتوانم
اجتماع شریرانٔه شما را برای جشنهای ماه نو و سبتها تح ّمل
کنم14 .از جش���نهای ماه نو و اعیاد دیگر ش���ما متن ّفرم و از
تح ّمل �آنها خسته شدهام.
«15وقتی دس���تهای خود را برای دعا بلند میکنید ،به شما
توجه
نگاه نخواهم کرد .هرقدر دعا کنید ،به دعاهای ش���ما ّ
نخواهم کرد ،چون دستهای شما به خون �آلوده است16 .خود
را بشویید و پاک شوید .از ش���رارت دست بردارید� .آری ،از
کارهای شرارت�آمیز دست بردارید17 .نیکوکاری را بیاموزید و
طالب اجرای عدالت باشید .به ستمدیدگان کمک کنید ،به
داد یتیمان برسید و از بیوهزنان حمایت کنید».
18خداوند میفرماید« :بیایی���د بحث کنیم :لکههای گناه،
تمام وجودتان را قرمز ساخته ،ا ّما من شما را میشویم و مثل
برف سفید خواهید ش���د ،اگرچه گناهان شما بشدّت سرخ
باشد ،مانند پشم سفید خواهید ش���د19 .اگر از من اطاعت
کنید از ثمرات زمین خواهید خورد20 .ا ّما اگر نافرمانی کنید،
همٔه ش���ما به َدم شمشیر کشته خواهید شد .این است �آنچه
خداوند گفته اس���ت».
شهر گناهکار

21شهری که وفادار بود مثل یک زن زانیه شده و شهری که پر
از انسانهای نیکوکار بود ،امروز جای قاتلان شده است22 .ای
اورشلیم ،تو روزی مثل نقرٔه خالص بودی ،ا ّما اکنون بیارزش
شدهای .تو مثل ش���راب ناب بودی ولی حالا چیزی جز �آب
نیستی23 .رهبران ش���ما یاغی و دوست دزدان و رشوهخواران
هستند� .آنها هیچوقت در دادگاه از یتیمان دفاع نمیکنند ،و
به فریاد بیوهزنان گوش نمیدهند.
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24پس حال���ا به �آنچه خداوند متعال -خدای قادر اس���رائیل-
میگوید گوش دهید« :من از ش���ما -دش���منان خ���ودم -انتقام
خواهم گرفت و از دست ش���ما راحت خواهم شد25 .برضد
تو عمل خواهم ک���رد .همانطور که فلزی را تصفیه میکنند،
من تو را پاک خواهم کرد و تمام ناخالصیهای تو را خواهم
زدود26 .ح ّکام و ُمشاورینی مثل کسانیکه در گذشته داشتید،
به شما خواهم داد� .آنگاه اورش���لیم دوباره شهر نیکوکاران و
وفاداران خوانده خواهد شد».
27خداوند بهخاطر عدالت خود ،اورشلیم و مردمان توبهکار
�آن را نجات خواهد داد28 .ا ّما او تمام گناهکاران و یاغیان را
از بین خواهد برد ،و متم ّردین را خواهد کُشت.
29از پرستش درختان و کاش���تن باغچههای مقدّس مت�أسف
خواهید شد30 .مثل درخت چنار پوسیده و مثل باغی بی�آب،
پژمرده و خشک خواهید شد31 .مثل کاهی که با جرقّهای �آتش
میگیرد ،همانطور مردان قوی با شرارت خود نابود میشوند
و هیچکس نمیتواند جلوی نابودی �آنها را بگیرد.

2

صلح ابدی

(میکا )3-1:4

این است پیام خداوند به اش���عیا فرزند �آموص ،دربارٔه
یهودا و اورشلیم:
 2در روزهای �آخر،
کوهی که معبد بزرگ خداوند بر �آن بنا شده،
بلندترین کوه دنیا میشود
و ملّتهای مختلف به �آنجا می�آیند،
 3و اقوام بسیار خواهند گفت:
«بیایید به کوه خداوند و معبد بزرگ خدای اسرائیل برویم،
او �آنچه را که میخواهد ما انجام دهیم به ما خواهد �آموخت.
ما در راهی که او برگزیده است گام برمیداریم.
زیرا خداوند در صهیون با قوم خود سخن میگوید
و تعالیم او از اورشلیم اعلام میشوند».
 4خداوند در بین اقوام جهان داوری میکند.
اختلافات قدرتهای بزرگ را در دور و نزدیک جهان
حل میکند.
مردم از شمشیرهای خود گاو�آهن
و از نیزههای خود ا ّره میسازند.
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قومی به روی قوم دیگر شمشیر نمیکشد
و برای جنگ و خونریزی �آماده نمیشود.
5ای فرزندان یعقوب اکنون بیایید و در نوری که خداوند به
ما میدهد گام برداریم.
غرور و خود ستایی از بین میرود

6ای خدا ،تو قوم خود -خاندان یعقوب -را ترک کردهای.
زمین از جادوگریهای ش���رقی و فلس���طینی پر ش���ده و مردم از
رس���وم بیگانگان پیروی میکنند7 .سرزمین �آنها از طلا و نقره
پر است و خزائن �آنها نهایت ندارد .سرزمین �آنها پر از اسب و
ا ّرابههایشان بیشمار است8 .دیار �آنها از ُبتها پر شده است و
ساختههای دست خود را میپرستند.
9مردم همه حقیر و شرمسار شدهاند .خدایا �آنها را نبخش.
�10آنها برای فرار از خش���م و قدرت و جلال خداوند ،خود
را در غارهای کوههای سنگی و یا در حفرههایی که در زمین
کندهاند پنهان میکنند11 .روزی خواهد �آمد که غرور و تک ّبر
مردمان از بین میرود و فقط خداوند جلال مییابد12 .در �آن روز
خداوند متعال تمام زورمندان و مغروران و متک ّبران را پست و
حقیر خواهد ساخت13 .او درختان سدر لبنان و کاجهای باشان
را از بین خواهد برد14 .او کوهها و تلهای بلند15 ،و ُبرجها و
حصارهای قلعههای رفیع را هموار خواهد ساخت16 .او حتّی
بزرگترین و زیباترین کشتیها را غرق میکند18-17 .غرور بشر
پایان مییابد و تک ّبرش از بین خواهد رفت و ُبتها کاملا ً محو
خواهند شد .در �آن روز تنها خداوند جلال خواهد یافت.
19وقتی او برای لرزاندن زمین بیاید ،مردم برای فرار از خشم
و قدرت و جلال خدا ،خود را در غارهای کوههای سنگی یا
در حفرههایی که در زمین کندهاند پنهان خواهند کرد20 .وقتی
�آن روز فرا رسد� ،آنها ُبتهای طلایی و نقرهای را که خود ساخته
بودند به جلوی موش���های کور و خ ّفاش���ها میریزند۲۱ .وقتی
خداوند بیاید تا زمین را به لرزه در�آورد ،مردم برای فرار از خشم
خداوند و قدرت و جلالش ،خود را در حفرههای زمین و یا در
غارهای کوههای سنگی پنهان میکنند۲۲ .دیگر به انسانهای
فانی توکّل نکن� .آنها چه ارزشی دارند؟

3

بینظمی در اورشلیم

و اینک خداوند -خداوند متعال -چیزها و کسانی را
که مردم اورشلیم و یهودا به �آنها متّکی هستند از �آنها
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میگیرد .او �آب و نان 2قهرمانان و س���ربازان ،داوران و انبیا،
فالگیران و دولتمن���دان �آنها را میگی���رد3 .خداوند فرماندهان
نظامی ،رهبران اجتماعی ،سیاس���تمداران و جادوگران �آنها را
میگیرد4 .افراد بیتجربه و کودکان بر �آنها حکومت خواهند
کرد5 .همه به حقوق یکدیگر تجاوز میکنند جوانان به پیران
بیاحترامی میکنند و فرومایگان نسبت به بزرگان خود بیادب
میشوند.
6زمانی خواهد �آمد که اعضای یک خاندان کسی را از بین
خود انتخاب میکنند و ب���ه او خواهند گفت« :تو اقلا ً چیزی
برای پوشیدن داری ،بیا و در این روزهای سخت ،رهبری ما
را به عهده گیر».
7ا ّما او در پاسخ میگوید« ،نه من نمیتوانم به شما کمک
کنم .من هم خوراک و پوشاکی ندارم .مرا برای رهبری خود
انتخاب نکنید».
�8آری ،اورشلیم محکوم به ویرانی است و یهودا در حال فرو
ریختن است ،هرچه �آنها میگویند و هرچه میکنند برضد خداوند
تعصب �آنها
است� ،آنها �آشکارا به خود خدا توهین میکنندّ 9 .
گواهی است برضد خودشان� .آنها مانند مردم سدوم �آشکارا گناه
مقصر خودشان میباشند.
میکنند؛ �آنها محکوم شدهاند و ّ
10خوش���ا به حال نیکوکاران ،چون همهچیز بروفق مرادشان
خواهد بود� .آنها از ثمرٔه کارهای خود خش���نود خواهند شد.
11ا ّما شریران مکافات خواهند شد و �آنچه �آنها به دیگران کردند
همان بر سرشان خواهد �آمد.
12نزولخواران ب���ر قوم ظلم میکنند و طلبکارانش���ان �آنها را
فریب میدهند.
ای قوم من ،رهبرانتان ش���ما را گمراه میکنند بهطوری که
نمیدانید به کدام جهت بروید.
خداوند قوم خود را داوری میکند

13خداوند �آماده است دعوی خود را در دادگاه مطرح کند،
و او حاضر است قوم خود را داوری کند14 .خداوند بزرگان
و رهبران قوم خود را برای محاکمه میطلبد و میگوید« :شما
تاکستانها را تاراج کردید و خانههای شما پر است از �آنچه از
بینوایان گرفتهاید15 .ش���ما حق ندارید قوم مرا این چنین ذلیل
سازید و از بینوایان سوء اس���تفاده کنید .من خداوند ،خدای
متعال سخن میگویم».
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اخطار به زنان اورشلیم

16خداوند میگوید« :ببینید ،زنان اورشلیم چه مغرورند .با
دماغهای سربالا و با ناز و غمزه راه میروند� .آنها با قدمهای
کوتاه میخرامند و زنگولههای تزئینی پابندهای خود را به صدا
درمی�آورند17 .من �آنها را تنبیه خواهم کرد ،موی سرش���ان را
میتراشم و �آنها طاس خواهند شد».
18روزی خواهد �آمد که خداون���د تمام جواهراتی را که این
مچ پا یا به سر و گردن خود �آویزان میکنند و به �آنها
زنان به ِ
مینازند از �آنان خواهد گرفت19 .او دستبندهای زینتی �آنها را
خواهد گرفت و روسریهایشان را برخواهد داشت20 .طلسمهایی
که به بازوی خود میبندن���د 21و حلقههایی که برای زینت به
انگشت میکنند و یا از بینی خودشان �آویزان میکنند22 .تمام
جامههای نفیسشان را با رداها ،شالها ،کیفها 23و لباس نازک
بدننما ،دس���تمالگردن ،روسری و پوش���ش بلندی که بر سر
میکنند ،همه را از �آنها خواهد گرفت.
24به جای عطرهای خوشبو� ،آنها بوی َگند خواهند داد ،به
جای استفاده از کمربندهای زینتی ،ریسمان ضخیم بر کمر �آنها
بسته خواهد شد ،به جای موهای زیبا سرهای طاس خواهند
داشت ،و به جای لباسهای زیبا ،پلاس بر تن خواهند کرد ،و
زیبایی �آنها به ننگ تبدیل میشود.
25ا ّما دربارٔه مردان شهر� ،آری ،قویترین �آنها در جنگ کشته
میش���وند26 .دروازههای شهر گریان و سوگوارند و تمام شهر
مانند زنی برهنه خواهد بود که در کُنجی روی زمین نشس���ته
است.
وقتی �آن روز برس���د ،هفت زن یک مرد را میگیرند
و به او خواهند گفت« :م���ا میتوانیم غذا ،خوراک
و پوش���اک خود را فراهم کنیم .خواهش میکنیم به ما اجازه
بده تا بگوییم تو ش���وهر ما هستی تا بیش از این از بیشوهری
شرمنده نباشیم».

4

اورشلیم بازسازی خواهد شد

2زمانی می�آی���د که خداوند تم���ام گیاهان و درختان این
زمی���ن را بلن���د و زیبا خواه���د رویانید .تمام مردم اس���رائیل
ک���ه زنده میمانند از محصولات زمین خش���نود و س���ربلند
خواهن���د ش���د3 .تمام �آنها که در اورش���لیم میمانند ،یعنی
�آنهایی که خداوند برای بقا برگزیده است ،مقدّس خوانده
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خواهند ش���د4 .خداوند با قدرت خود قوم خود را داوری
و پ���اک میس���ازد .او گناه اورش���لیم و خونهایی را که در
�آن ریخته ش���ده اس���ت ،میشُ ���وید�5 .آنگاه خداوند ،کوه
صهیون و تمام کس���انی را که �آنج���ا گرد �آمدهاند ،در روز
با ابر و در ش���ب با دود و ش���علٔه نورانی خواهد پوش���انید.
جلال خداوند تمام شهر را دربر میگیرد و از �آن محافظت
خواهد کرد6 .جلال او چون س���ایبانی ش���هر را از گرمای
روز حف���ظ میکن���د و �آن را در برابر ب���اران و توفان امن و
محف���وظ ن���گاه خواه���د داشت.

5

سرود تاکستان بیمیوه

به سرودی که میسرایم گوش دهید.

این سرودی است دربارٔه دوستم و تاکستانش:
دوستم در ت ّپهای بسیار حاصلخیز تاکستانی داشت.
 2او زمین را کَند و از سنگلاخها پاک ساخت.
مرغوبترین تاکها را در �آن کاشت.
ُبرجی برای نگاهبانی �آن بنا کرد
و چرخشتی برای فشردن انگورهای �آن ساخت.
و برای رسیدن فصل برداشت انگورها به انتظار نشست،
ا ّما تمام انگورها ترش بودند.
�3آنگاه دوستم میگوید« :شما ،ای مردمی که در اورشلیم و
یهودیه زندگی میکنید ،بین من و تاکستانم داوری کنید�4 .آیا
کاری بود که برایش انجام ندادم؟ پس چرا باید انگور ترش به
بار �آورد و نه انگور مرغوبی که انتظار داشتم؟
«5این کاری است که با تاکستانم خواهم کرد :حصار �آن را
برمیدارم ،دیوارهای �آن را خراب میکنم ،و میگذارم تا حیوانات
وحشی �آن را بخورند و لگدمال کنند6 .میگذارم علفهای هرز
�آن را بپوشانند .تاکها را دیگر هرس نمیکنم و زمین را وجین
نخواهم کرد .میگذارم خار و خس همٔه �آن را فرا گیرند .من
حتّی به ابرها دستور میدهم دیگر بارانی بر �آن نبارد».
 7اسرائیل ،تاکستان خداوند متعال است.
مردم یهودیه تاکهایی هستند که او کاشته است.
او از �آنها انتظار نیکی داشت،
ا ّما در عوض� ،آنها مرتکب قتل شدند.
او از �آنها انتظار داشت در راستی و عدالت زندگی کنند،
ولی فریاد مظلومان برای داوری بلند است.
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8وای بر ش���ما که خانهها و مزارع بیش���تری میخرید و به
�آنچه دارید میافزایید .بزودی جایی برای زندگی دیگران باقی
نمیماند و شما در این زمین تنها خواهید ماند9 .من شنیدهام
که خداوند متعال میگوید« :تمام این خانههای بزرگ و زیبا،
مخروبه و خالی خواهد ماند10 .تاکس���تان بیس���ت هزار متری
کمتر از بیس���ت بطری شراب میدهد و از ده پیمانه بذر فقط
یک پیمانه محصول برداشت میکنند».
11وای بر شما که صبح زود برای نوشیدن برمیخیزید و شبهای
درازی را در مستی میگذرانید12 .در بزمهایتان چنگ و دایره
زنگی و نی میزنید و ش���رابخواری میکنید ،ا ّما نمیفهمید
خداوند چه میکند13 .شما را مثل اسیران خواهند برد .رهبران
شما از گرسنگی و مردم عادی از تشنگی خواهند مرد14 .دنیای
مردگان مشتاق گرفتن �آنهاس���ت و دهان خود را برای بلعیدن
�آنها باز کرده .مرگ رهبران اورشلیم را همراه با مردمان عادی
پر سر و صدا ،با هم خواهد بلعید.
15همه شرمسار و متک ّبران پست و تحقیر خواهند شد16 .ا ّما
خداوند متعال ،بزرگی خود را با اجرای عدالت و قدّوس ّیت خویش
را با داوری قوم خود �آشکار خواهد ساخت17 .گوسفندان در
شهرهای ویران شده ،علف میخورند و ُبزغالهها در علفزارهای
�آن میچرند.
18وای بر شما که نمیتوانید از دست گناهانتان �آزاد شوید.
19شما میگویید« :بگذارید خداوند �آنچه را که میخواهد زودتر
انجام دهد تا ما بتوانیم �آن را ببینی���م .بگذارید خدای قدّوس
اس���رائیل به موقع کار خود را انجام دهد ،صبر کنید تا ببینیم
اراده و نقشٔه او چیست».
20وای بر شما که شرارت را نیک و نیکی را شرارت مینامید.
شما تاریکی را به نور و نور را به تیرگی تبدیل میکنید .شما �آنچه
را شیرین است تلخ و �آنچه را تلخ است شیرین میکنید.
21وای بر شما که خود را دانا و زرنگ میدانید.
22وای بر شما ای قهرمانان جام شراب! شما فقط در وقتیکه
مشروبات را مخلوط میکنید شجاع و نترس هستید23 .ا ّما با
گرفتن رشوه� ،آدمهای خاطی را �آزاد میکنید و به داد ستمدیدگان
نمیرسید24 .چون به �آنچه خداوند متعال -خدای قدّوس اسرائیل-
به ش���ما �آموخت ،گوش ندادهاید .اکنون همانطور که کاه و
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علف خشک در �آتش پژمرده شده میسوزند ،ریشههای شما هم
میپوسند و شکوفههای شما میخش���کند و پراکنده میشوند.
25خداوند خشمگین است و دست خود را برای تنبیه �آنها بلند
کرده است .کوهها به لرزه میافتند و اجساد مردگان مثل زباله
در خیابانها ریخته میشود .حتّی در �آن وقت هم غضب خداوند
پایان نخواهد یافت و باز هم دست او برای تنبیه بلند است.
26خداوند به ملّتی از مملکتی دور علامت میدهد .او �آنها را
از سرزمینی بسیار دور با سوت فرا خواهد خواند� .آنها با سرعت
و شتاب می�آیند27 .هیچکس از �آنها خسته نمیشود و لغزش
نمیخورد� .آنها هیچوقت نمیخوابند و چرت نمیزنند .کمربند
هیچیک از �آنها شُ ل نیست و بند کفشهایشان پاره نشده است.
28تیرهای �آنها تیز و کمانهای �آنها �آمادٔه نشانهگیری است .سم
اسبهای �آنها مثل س���نگ خارا محکم و چرخهای ا ّرابههایشان
مثل گردباد میچرخند29 .سربازان �آنها مثل شیری که حیوانی
را کشته و جس���د او را به جایی میبرد که کسی نتواند �آن را
از او بگیرد ،میغ ّرند و حرکت میکنند.
30وقتی �آن روز برس���د� ،آنها مثل دریای خروشان بر اسرائیل
میشورند .به این س���رزمین بنگرید! همهجا تیرگی و فلاکت
است .تاریکی و ظلمت ،بر نور پیروز شده است.

6

نبوت برمیگزیند
خداوند اشعیا را به ّ

در همان سالی که ُعزیای پادشاه ُمرد ،من خداوند را
دیدم .او بر تخت بلند و پرش���کوه خود نشسته بود.
دامن ردای او تمام صحن معبد بزرگ را پوشانیده بود2 .اطراف
او موجوداتی نورانی ایس���تاده بودند .هریک از �آنها ش���ش بال
داشت .با دو بال صورت خود را و با دو بال دیگر بدن خویش
را میپوش���انیدند ،و با دو بال �آخر پرواز میکردن���د�3 .آنها به
یکدیگر میگفتند:
«قدّوس ،قدّوس ،قدّوس!
خداوند متعال که جلالش جهان را پر ساخته است».
4صدای �آواز �آنها بنیان معبد بزرگ را به لرزه در�آورد و معبد
بزرگ پر از دود شد.
5گفتم« :دیگر برایم امیدی نیس���ت .هر حرفی که از لبانم
بیرون می�آید به گناه �آلوده است ،و در میان قومی ناپاک لب
زندگی میکنم .با وجود این من پادشاه -خدای متعال -را با
چشمان خود دیدهام».
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�6آنگاه یک���ی از �آن موجودات ،زغال���ی افروخته را با انبر از
قربانگاه برداشت و به سوی من پرواز کرد7 .او لبهای مرا با �آن
زغال گداخته لمس کرد و گفت« :این لبهای تو را لمس نموده
پس گناهانت پاک و خطاهایت �آمرزیده شدهاست».
�8آنگاه شنیدم که خداوند میگفت« :چه کسی را بفرستم؟
چه کس���ی از جانب ما خواهد رفت؟» من جواب دادم« :مرا
بفرست ،من خواهم رفت».
9پس خداوند به من گفت« :برو و به مردم بگو دیگر هرچقدر
گوش کنید ،درک نخواهید کرد و هرقدر نگاه کنید ،نخواهید
فهمید که چه میگذرد�10 ».آنگاه خداوند به من گفت« :ذهنهای
�آنها را کُند ،گوشهایش���ان را کَر و چشمانشان را کور کن تا
نتوانند ببینند ،بش���نوند یا بفهمند تا به س���وی من بازگردند و
شفا یابند».
11من پرسیدم« :خداوندا ،تا کی چنین خواهد بود؟»
او گفت« :تا �آن وقت که شهرها ویران ،از سکنه خالی ،و
خانههایشان متروک شوند تا زمانی که زمین خودش بایر گردد.
12من مردمانش را به مکانهای دوردست خواهم فرستاد و تمام
سرزمین را ویران خواهم ساخت13 .اگر از هر ده نفر یک نفر
باقی بماند ،او هم مثل تنٔه خش���کیده درخت چنار که بریده
ش���د ،از بین خواهد رفت( ».شاخٔه خشک نشانٔه شروع تازٔه
قوم خداست).

7

پیامی از جانب خداوند برای آحاز پادشاه

وقتی �آحاز پادشاه ،پس���ر یوتام و نؤه عزیا ،در یهودیه
فرمانروایی میکرد ،جنگ شروع شد .رصین ،پادشاه
سوریه و ِفقَح ،فرزند رملیا -پادشاه اسرائیل -به اورشلیم حمله
کردند ولی نتوانستند �آن را فتح کنند.
2وقتی این خبر که سربازان سوری وارد قلمرو اسرائیل شدهاند
به پادشاه یهودا رسید ،او و تمام مردم از ترس مثل درختان بید
در برابر باد به خود میلرزیدند.
3خداوند به اشعیا گفت« :تو به همراه پسرت -شاریاشوب-
به دیدن �آحاز پادش���اه برو .تو او را در کوچٔه پارچه بافان ،در
انتهای جوی �آبی که از اس���تخر بالایی جاری اس���ت خواهی
یافت4 .به او بگو :هوشیار و �آرام باش ،نترس و نگران نباش،
خشم رصین و سربازان سوری و فقح پادشاه از دود کُندٔه نیم
سوخته بیشتر نیست5 .سوریه به اتّفاق اسرائیل و پادشاهان �آن
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توطئه کردهاند �6آنها میخواهند با ایجاد ترس مردم را نس���بت
به خود متح ّیر و یهودیه را اشغال کنند ،و �آن وقت پسر طبئیل
را به تخت سلطنت بنشانند.
«7ا ّما من ،خداوند متعال اعلام میکنم که چنین چیزی هرگز
واقع نخواهد ش���د8 .چرا؟ چون س���وریه از پایتختش -دمشق-
قویتر نیست و قدرت دمشق هم از قدرت رصین پادشاه بیشتر
نمیباشد .ا ّما در مورد اسرائیل :در ظرف شصت و پنج سال
چنان ُخرد خواهد شد که دیگر چیزی به عنوان یک ملّت از
�آن باقی نماند9 .اس���رائیل از س���امره پایتخت �آن قویتر نیست،
سامره هم از فقح پادشاه قویتر نیست.
«اگر ایمان ش���ما ناپایدار باش���د ،ش���ما هم پایدار نخواهید
بود».
عالمت عمانوئیل

10خداوند پیام دیگری برای �آحاز فرستاد و به او گفت«11 :از
خداوند -خدای خود -بخواه تا به تو علامتی بدهد ،خواه �آن
علامت از دنیای مردگان باشد و خواه از اوج �آسمانها».
�12آحاز گفت« :من خدا را �آزمایش نمیکنم و علامتی نخواهم
خواست».
13اشعیا در جواب گفت« :بشنوید ای خاندان داوود ،صبر و
تح ّمل مردم را از بین بردید� ،آن کافی نبود؟ و حالا میخواهید
شکیبایی خدا را هم از بین ببرید؟ 14پس در این صورت خداوند
خودش به ش���ما علامتی خواهد داد و �آن این است که باکره
حامله شده پسری خواهد زایید که نامش عمانوئیل یعنی «خدا
با ماست» خواهد بود15 .تا وقتیکه به سن بلوغ برسد و فرق
نیکی و بدی را بداند غذای او شیر و عسل خواهد بود 16قبل
از فرا رسیدن �آن روز ،سرزمینهای �آن دو پادشاهی که شما از
�آنها میترسید ،متروک خواهد شد.
«17خداوند روزهایی را نصیب ش���ما و قومتان و تمام خاندان
س���لطنتی خواهد کرد که بمراتب بدتر از زمان جدایی پادشاهی
شمالی اسرائیل از یهودا خواهد بود .او امپراتور �آشور را می�آورد.
«18وقتی �آن روز برسد ،خداوند با سوت به مصریان علامتی
خواهد داد و �آنها مثل مگس از دورترین سواحل رود نیل خواهند
واژٔه عبری که در اینجا بکار برده شده است ،معادل «دختر جوانی» میباشد .این واژه در عبری
اشاره دارد به هر دختری که �آمادٔه ازوداج میباشد .عبارت «باکره» مذکور در انجیل متّی 23:1
از متن یونانی عهد عتیق که  500سال بعد از اشعیای نبی ترجمه شده ،گرفته شده است.
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�آمد و �آشوریان مثل زنبور سرازیر خواهند شد�19 .آنها تمام وادیهای
صعبالعبور ،غارها و صخرهها را پر میکنند و تمام خارزارها
و چمنزارها را میپوشانند.
«20وقتی �آن روز برسد ،خداوند کسی را از �آن طرف رود فرات
یعنی امپراتور �آشور -فرا میخواند و او با تیغش -مثل یک سلمانی-موی سر و بدن و ریش شما را از ته خواهد تراشید.
«21در �آن روز اگر یک زارع بتواند حتّی یک گوساله یا دو ُبز
خود را نجات دهد�22 ،آنها �آنقدر شیر میدهند که نیاز او را
برطرف خواهند کرد .تعداد کمی که در سرزمین زنده میمانند،
شیر و عسل کافی برای خوردن خواهند داشت.
«23در �آن زمان تاکستانی ،با هزار درخت انگور-به ارزش هزار
ت ّکٔه نقره -از بوتههای خار و خلنگ پوشیده خواهد شد24 .مردم
با تیر و کمان برای شکار به �آنجا میروند ،چون تمام سرزمین
پوشیده از بوتههای خار و خلنگ خواهد بود25 .تمام ت ّپههایی
که محل ِکشت گیاهان و محصولات بود اکنون پوشیده از خار
است .فقط گاوها و گوسفندان میتوانند در �آن بچرند».

8

پسر اشعیا ،نشانۀ آن روز است

خداوند به من گفت« :لوحی بزرگ بردار و با حروف
درشت روی �آن بنویس' :غارت با شتاب و چپاول با شتاب
واقع میشود2 '.دو شخص مورد اعتماد -یکی اوریای کاهن و
دیگری زکریا پسر یبرکیا -را با خود بیاور تا شاهد من باشند».
3همسرم بعد از مدّتی حامله شد .وقتی پسرمان به دنیا �آمد،
خداوند گفت« :اسم او را غارت س���ریع و چپاول با شتاب،
بگذار4 .قبل از اینکه این ک���ودک بتواند پدر و مادر خود را
صدا کند ،امپراتور �آشور تمام ثروت دمشق و تمام غنایم سامره
را با خود خواهد برد».
5خداوند مرا بار دیگر خطاب کرده گفت«6 :چون این مردم
�آبهای �آرام شیلوه را ترک کردند و در حضور رصین پادشاه و
پکاه پادشاه از ترس میلرزیدند7 ،من خداوند متعال ،امپراتور
�آش���ور و تمام قوم او را برای حمله به یهودا خواهم �آورد� .آنها
مثل سیلابهای رود فرات پیشروی میکنند و تمام سواحل �آن
را زیر �آب میبرند�8 .آنها مثل سیل سرتاسر یهودا را میشویند و
همهچیز را زیر سیلابی که از سر و گردن �آدمی عمیقتر است،
غرق خواهند کرد».
خدا با ماست! بالهای گستردٔه او زمین را محافظت خواهند کرد.
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9ای تمامی ملّتها ،با ترس با هم متّحد شوید .ای کسانیکه
در دورترین نقاط دنیا زندگی میکنید ،بش���نوید .برای کارزار
�آماده شوید .بترسید! ا ّما با ترس �آماده شوید! 10نقشههای خود
را بکش���ید- ،گرچه �آنها باعث موفّق ّیت ش���ما نخواهند شد.
هرچه میخواهید ح���رف بزنید ،ولی هم���ه بیفایدهاند -چون
خدا با ماست.
هشدار خداوند به نبی

11خداوند با قدرت عظیم خودش مرا �آگاه ساخت که نباید
به همان راه که قوم او رفتهاند ،بروم .او گفت «12در توطئههای
قوم ،ش���ریک مش���و ،و از چیزهایی که �آنها میترسند ،ترسان
مباش13 .بهخاطر داشته باشید که من ،خداوند متعال ،خداوند
قدّوس هستم ،باید فقط از من بترسید14 .بهخاطر قدّوس ّیتم مانند
سنگی هستم که مردم روی �آن لغزش میخورند؛ من مانند دامی
هستم که مردمان پادشاهی یهودا و اسرائیل و مردم اورشلیم را
خواهد گرفت15 .بسیاری میافتند� ،آنها میافتند و لِه خواهند
شد� .آنها به دام خواهند افتاد».
پرهیز از مشورت با ارواح مردگان

16شما ،ای شاگردان من ،باید هوشیار باشید و پیامی را که
خداوند به من داده اس���ت حفظ کنید17 .خداوند خودش را
از قومش پنهان کرده ،ا ّما من به او اعتماد دارم و امید من در
اوست.
18من با فرزندانی هستم که خدا به من داده است .خداوند
متعال ،که بر تختش بر کوه صهیون اس���توار اس���ت ،ما را به
صورت پیامهای زندهای برای قوم اسرائیل فرستاده است.
19ا ّما مردم به شما خواهند گفت از فالگیرها و جادوگران ،و
از کسانیکه مثل گنجشکان و گنگان سخن نامفهوم میگویند،
برایشان پیامی بخواهید� .آنها خواهند گفت« :بعد از همٔه اینها،
ما باید طالب پیامهایی از ارواح باشیم و از جانب زندگان ،نظر
مردگان را بخواهیم».
20شما در پاس���خ به �آنها بگویید« :به �آنچه خداوند به شما
می�آموزد گوش دهید ،نه به واس���طهها� .آنچ���ه �آنها میگویند
برایتان سودی ندارد».
21مردم ناامید و گرس���نه در تمام این س���رزمین �آواره خواهند
شد� .آنها در حال گرسنگی و از روی عصبان ّیت هم به پادشاه
و هم به خدای خود بد خواهند گفت� .آنها چه به �آسمان نگاه
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کنند 22و چه بر زمین ،جز زحمت و تیرگی ترس���ناکی که در
�آن افتادهاند ،چیز دیگری نمیبینند.
برای �آنانی که در غم و اندوه بودند تاریکی نخواهد بود.

9

پادشاه آینده

طایفههای زبولون و نفتالی که روزگاری خوار و خفیف بودند،
در �آینده موجب افتخار مردم کرانههای شرقی مدیترانه تا نواحی
�آن به سوی رود اردن تا ایالت جلیل -جایی که بیگانگان زندگی
میکنند -خواهند بود.
 2قومی که در تاریکی سالک بودند،
نور عظیمی دیدند،
به �آنها که در سایٔه موت زندگی میکردند
نوری درخشان تابید.
 3ای خداوند ،چه شادی بزرگی به �آنها دادهای و چه
خوشحالی عظیمی به �آنها بخشیدهای!
�آنها از �آنچه تو کردهای بسیار شادمانند.
مثل زمان برداشت محصول فراوان
یا مانند هنگامی که غنایم جنگی را بین خود تقسیم میکنند.
 4چون یوغی که بر گردنشان سنگینی میکرد،
و چوبی را که بر پشتشان زده میشد شکستی،
چوب سرکوب کننده ایشان را شکستی،
درست همانگونه که مدّتها پیش ارتش مدیان را
شکست دادی.
 5چکمههای سربازان اشغالگر
و لباسهای خون�آلودشان،
در �آتش سوخته خواهد شد.
 6برای ما فرزندی زاییده،
پسری به ما داده شده است
و او بر ما سلطنت خواهد کرد.
اسم او «مشاور عجیب ،خدای قدیر ،پدر سرمدی
و شاهزادٔه صلح و سلامتی» خواهد بود.
 7قدرت شاهانهاش روز افزون،
و مملکتش همیشه در صلح خواهد بود.
او مثل خاندانش داوود سلطنت میکند
و قدرتش از حال تا ابد بر نیکی و عدالت متّکی خواهد بود.
خدای متعال با اشتیاق اینکار را به کمال خواهد رسانید.
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خداوند اسرائیل را مجازات میکند

8خداوند حکم خودش را علیه مملکت اس���رائیل و خاندان
یعقوب اعلام کرده است9 .تمام مردم اسرائیل و تمام کسانیکه
در شهر سامره با غرور و نخوت زندگی میکنند ،این را خواهند
دانست� .آنها میگویند«10 :ساختمانهای خشتی فرو ریختند،
ا ّما به جای �آنها ساختمانهای سنگی خواهیم ساخت .تیرهای
چوبی چنار ُخرد شدند ،ا ّما به جای �آنها خانههای خود را با
تیرهای چوبی سدر �آزاد خواهیم ساخت».
11خداوند دشمنانش���ان را برانگیخته تا به �آنها حمله کنند.
12سوریه از شرق و فلسطین از غرب دهان خود را برای بلعیدن
اسرائیل باز کردهاند .با وجود این ،خشم خدا هنوز پایان نیافته
و دستش برای تنبیه �آنها دراز است.
13با اینکه خدای متعال قوم اس���رائیل را تنبیه کرده اس���ت،
ا ّما �آنها هنوز توبه نکردهاند و به س���وی او برنگشتهاند14 .پس
خداوند در یک روز رهبران و مردم اس���رائیل را به جزایش���ان
خواهد رس���انید15 .بزرگان و نُجبا س���ر ،و انبیای دروغین ُدم
هس���تند16 .رهبران قوم� ،آنها را گمراه و کاملا ً گیج کردهاند.
17پس خداوند نمیگذارد جوان���ان فرار کنند و بر بیوه زنان و
یتیمان هم رحم نخواهد کرد .چون تمام قوم بیخدا و بدکار
هستند و هرچه بگویند ش���رارت�آمیز میباشد ،پس خشم خدا
تمام نخواهد شد و دستش برای تنبیه �آنها دراز است.
18ش���رارت قوم مثل �آتش���ی اس���ت که خ���ار و خس را هم
میسوزاند .مثل شرارتی اس���ت که تمام جنگل را میسوزاند
و ستونهای دود �آن فضا را ُپر میکند19 .چون خداوند متعال
خشمگین اس���ت ،مجازات او مثل �آتش سرتاسر این سرزمین
را میس���وزاند و قوم هلاک میش���وند و کسی به کسی رحم
نمیکند20 .مردم در این مملکت هر جا چیزی برای خوردن
پیدا میکنند� ،آن را میقاپند و میخورند ولی هیچ وقت س���یر
نمیشوند� .آنها حتّی فرزندان خود را میخورند21 .طایفٔه منسی
و طایفٔه افرایم به یکدیگر حمله میکنند و بعد� ،آنها متفقاً به
یهودا یورش میبرند .با وجود تمام اینها ،خشم خدا پایان نیافته
و دستش هنوز برای تنبیه دراز است.
وای بر شما که با وضع قوانین ناعادلانه بر قوم من
ظلم میکنید 2و به این طریق نمیگذارید فقرا حق
خود را بگیرند و عدالت در مورد �آنها اجرا بشود .به این ترتیب
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شما املاک بیوهزنان و یتیمان را صاحب میشوید3 .در روز جزا
چه خواهید کرد؟ وقتی خداوند به وسیلٔه کشوری دور از اینجا،
بلایی بر شما نازل کند شما چه خواهید کرد؟ برای کمک به
کجا میگریزید؟ گنجهای خود را کجا پنهان میکنید؟ 4شما
یا در جنگ کش���ته میشوید و یا ش���ما را به اسارت خواهند
برد .باز هم خشم خداوند پایان نیافته است و دست او برای
مجازات شما دراز است.
امپراتور آشور ،وسیلهای در دست خدا

5خداوند گفت« :ا ّما �آشور! من �آشور را مانند چماقی برای
مجازات کسانیکه از �آنها خشمگین هستم به کار خواهم برد.
6من �آشور را میفرس���تم تا به ملّت بیخدا ،به مردمی که مرا
خشمگین کردهاند ،حمله کند .من �آشور را فرستادم تا قوم را
غارت و �آنها را مثل خاک لگدمال کند».
7ا ّما امپراتور �آش���ور افکار خش���ونت�آمیزی در س���ر دارد .او
میخواهد ملّتهای زیادی را از بین ببرد8 .او با غرور میگوید:
«هریک از فرماندهان ارتش من یک پادشاه است9 .من شهرهای
کَلنو ،کرکمیش ،حمات و ارفاد را فتح کردم و سامره و دمشق
را هم گرفتم10 .من برای مجازات ممالکی که ُبتها را میپرستند
برخاستهام .ممالکی که تعداد ُبتهایشان بیشتر از اورشلیم و سامره
است11 .من سامره و تمام ُبتهای �آنها را از بین بردم ،همینطور
اورشلیم را خراب و شمایل �آن را از بین خواهم برد».
12ا ّما خداوند میگوید« :وقتی من �آنچه را در کوه صهیون و اورشلیم
شروع کردم به اتمام برسانم� ،آنگاه به حساب امپراتور �آشور میرسم
و او را برای تمام غرور و تک ّبرش مجازات خواهم کرد».
13امپراتور �آشور با غرور میگوید« :تمام این کارها را خودم
به تنهایی کردم .من �آدمی قوی ،حکیم و زرنگ هس���تم .من
مرزهای بین ملّتها را برداشتم ،خزائن �آنها را به غنیمت بردم و
مثل یک گاو نر مردمشان را زیر پا لِه کردم14 .ملّتهای جهان
مثل �آشیانٔه پرندهای بودند و من خزائن �آنها را به همان �آسانی
که تخم پرندهای را برمیدارند ،برداش���تم .برای ترساندن من
بالی تکان نخورد و جیکی شنیده نشد».
15ا ّما خداوند میگوید�« :آیا تبر میتواند بگوید که از شخصی
که �آن را به کار میبرد بزرگتر است؟ �آیا ا ّره از ا ّرهکش مهمتر
اس���ت؟ یک چماق ،چماقدار را بلند نمیکن���د� ،آن چماقدار
است که چماق را بلند میکند».
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16خداوند متع���ال ب���رای مجازات فربه���ان ،بیماری مهلکی
میفرستد� .آتشی که خاموش���ی ندارد ،بدنهای �آنها را خواهد
سوزانید17 .خدا -نور اسرائیل -مثل �آتش ،و خدای قدّوس اسرائیل
مثل ش���علٔه �آتش در یک روز همهچیز ،حتّی خار و خاش���اکها
را میسوزاند و نابود میکند18 .جنگلهای سرشار و زمینهای
زراعتی کاملا ً از بین خواهند رفت ،به همانگونه که یک بیماری
مهلک ایشان را میکُشد19 .تعداد درختان جنگل �آنقدر کم
میشود که حتّی یک کودک میتواند �آنها را بشمارد.
تعداد کمی برمیگردند

20روزی خواهد �آمد که بازماندگان قوم اسرائیل دیگر به ملّتی
که �آنها را تقریباً از بین برده است ،توکّل نکنند� .آنها فقط به
خداوند -خدای قدّوس اسرائیل -متّکی خواهند بود21 .تعداد
کمی از قوم اسرائیل به سوی خدای متعال خود برمیگردند.
22گرچه قوم اسرائیل ال�آن به اندازٔه دانههای شن کنار دریاست
ا ّما تعداد کمی برخواهند گش���ت .مرگ و نابودی در انتظار
قوم است و �آنها س���زاوار �آن بودند�23 .آری ،خداوند ،خدای
متعال ،همانطور که گفته بود ،ویرانی و خرابی را بر سرتاسر
این مملکت خواهد �آورد.
خداوند آشور را تنبیه میکند

24پس خداوند متعال به قوم خودش که در صهیون هستند
میگوید« :از �آشوریان نترسید ،حتّی اگر �آنها مثل مصریها بر
شما ظلم کنند25 .چون مجازات شما بزودی پایان مییابد و
�آن وقت �آنها را خرد خواهم کرد26 .من -خداوند متعال� -آنها
را با شلا ّق خواهم زد ،همانطور که قوم مدیان را در صخرٔه
ُغراب زدم .من همانطور که مصر را مجازات کردم �آشور را
به جزای کارهایش خواهم رسانید27 .وقتی زمانش برسد ،من
شما را از سلطٔه �آشور �آزاد خواهم کرد و دیگر یوغ �آنها بر دوش
شما سنگینی نخواهد کرد».
حمله

28ارتش دشمن شهر عیات را گرفته و از مجرون گذشتهاند ،و
ساز و برگ جنگی خود را در مکماش �آماده کردهاند�29 .آنها از
معبر رد شدهاند و شب را در جبع میگذرانند .مردم شهر رامه
هراسانند و مردم جبعه -شهر شائول پادشاه -فرار کردهاند30 .ای
مردم جلیم فریاد بر�آورید ،و ای مردم لیشه گوش دهید .شما مردم
َعناتوت پاسخ دهید31 .مردم مدمینه و جیبیم از ترس جان خود
1260

اشعیا  10و11 

فرار میکنند32 .امروز دشمن در شهر نوب است و مشتهای خود
را به سوی کوه صهیون در شهر اورشلیم دراز میکند.
33خداوند متعال �آنها را مثل ش���اخههای بریده ش���ده ،فرو
میریزد و ُخرد میکند .بلندترین و سرکشیدهترین �آنها بریده و
به زیر انداخته میشوند34 .خداوند �آنها را مثل درختانی که در
قلب جنگل قرار دارند با تبر قطع میکند ،حتّی درختان سدر
لبنان را به زیر میاندازد.

11

پادشاهی صلحآمیز

خاندان س���لطنتی داوود مثل درختی اس���ت که از
تنه قطع شده باشد ،ا ّما از ک ُندٔه �آن ،شاخٔه تازهای
جوانه میزند.
 2روح خداوند به او حکمت
و دانش و مهارت برای حکومت خواهد داد.
او ارادٔه خداوند را میداند و حرمت او را نگاه خواهد داشت،
 3از اطاعت او خرسند است،
و از روی ظاهر و شایعات داوری نخواهد کرد.
 4او فقیران را با انصاف داوری میکند
و به داد درماندگان خواهد رسید.
به دستور او مردم مجازات
و خطاکاران کشته میشوند.
 5او با عدالت و راستی بر قوم حکومت خواهد کرد.
 6گرگ و ب ّره با هم در صلح و �آرامش زندگی میکنند،
پلنگها در کنار ُبزغالهها میخوابند.
گوسالهها و شیر بچگان با هم غذا میخورند،
و ب ّچههای ُخرد سال از �آنها نگهداری میکنند.
 7گاوها و خرسها با هم تغذیه میکنند،
و ب ّچههای �آنها با صلح و �آرامش در کنار هم میخوابند.
شیرها مثل گاوها ،کاه خواهند خورد.
 8حتّی اگر طفلی دست خود را در سوراخ مار س ّمی فرو کند،
�آسیبی نخواهد دید.
 9دیگر چیز مض ّری نخواهد بود
و شریری در صهیون -کوه مقدّس خداوند -وجود
نخواهد داشت.
همانطور که دریاها از �آب ُپر هستند،
این سرزمین نیز از دانش و حکمت خدا ُپر خواهد بود.
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اسیران بازمیگردند

10روزی می�آید که پادش���اه جدید از خاندان داوود ،نمونهای
برای ملّتها خواهد بود .همه در کاخ شاهانه جمع میشوند و به
او ادای احترام خواهند کرد11 .وقتی �آن روز فرا رسد ،خداوند بار
دیگر با قدرت ،تمام کسانی را که از قوم اسرائیل در �آشور ،مصر و
سرزمینهای فتروس ،حبشه ،عیلام ،شنعار و حمات و در سواحل
و جزایر پراکندهاند ،به وطن خودشان برمیگرداند12 .خداوند با
علامتی به ملّتهای دیگر نشان خواهد داد که او میخواهد بار
دیگر قوم اسرائیل را که در چهار گوشٔه دنیا پراکندهاند ،دور هم
جمع کند13 .دیگر پادشاهی شمالی اسرائیل به یهودا حسادت
نخواهد کرد و یهودا دشمن اسرائیل نخواهد بود�14 .آنها با هم به
فلسطینیها در غرب حمله میکنند و در شرق ،اموال دیگران را
به یغما خواهند برد� .آنها مردم اَدوم و مو�آب را شکست میدهند
و مردم �آمون را زیر سلطٔه خود درمی�آورند15 .خداوند �آب خلیج
سوئز را خشک میکند و با یک باد داغ رود فرات را میسوزاند
و �آن را به هفت نهر کوچکتر تبدیل میکند تا هرکس بتواند به
�آسانی از �آ ن رد شود16 .از �آشور شاهراهی برای عبور بازماندگان
قوم اسرائیل باز خواهد شد ،همانطور که برای اجدادشان وقتی
از مصر بیرون �آمدند ،چنین راهی باز شد.

12

سرود شکرگزاری

روزی می�آید که مردم میسرایند و میگویند:
«خداوندا تو را ستایش میکنم .تو از من
خشمگین بودی!
ا ّما دیگر خشمگین نیستی و مرا تسلّی میدهی.
 2خداوند ،نجاتدهندٔه من است.
من به او توکّل میکنم و دیگر ترسان نیستم.
خداوند به من قدّرت و توانایی میبخشد،
او نجاتدهندٔه من است.
 3همانقدر که �آب گوارا به جانهای تشنه صفا میبخشد،
همان اندازه قوم خدا از نجاتی که او به �آنها میدهد،
خشنودند».
4روزی می�آید که مردم میسرایند و میگویند:
«خداوند را سپاس گویید ،از او مدد بخواهید!
به همٔه ملّتها بگویید او چه کرده است!
به �آنها بگویید او چقدر بزرگ است!
1262

اشعیا  12و13 

 5برای کارهای بزرگ خداوند سرودی تازه بسرایید،
به تمام مردم دنیا این خبر را برسانید،
 6همٔه کسانیکه در صهیون هستند ،با فریاد بسرایند!
خدای قدّوس اسرائیل عظیم است،
و در میان قوم خود زندگی میکند».

13

خداوند بابل را مجازات میکند

این پیامی است که اشعیا پسر �آموص ،دربارٔه بابل
از خدا دریافت کرد:
2پرچم جنگ را بر فراز ت ّپهای بایر برافرازید! فریاد بر�آورید ،اسلحٔه
خود را در دست بگیرید تا این برای سربازان نشانٔه شروع حمله
به دروازههای شهر مغرور باشد3 .خداوند ،سربازان دلیر و مورد
اعتماد خود را خواهد خواند تا برای جهاد مقدّسی بجنگند و
کسانی را که موجب خشم او شدهاند ،مجازات کند.
4به فریادهایی که در کوهس���تانها بلند اس���ت ،به صدای
مردمی که ازدحام کردهاند و صدای ممالکی که جمع شدهاند،
گوش دهید .خداوند متعال سربازان خود را برای جنگ �آماده
میسازد�5 .آنها از دورترین کشورهای جهان به اینجا می�آیند.
خدا به خشم می�آید .تمام کشور را ویران میسازد.
6از درد ناله کنید! روز خداوند -روزی که خداوند متعال ویرانی
می�آورد -نزدیک است7 .دستهای همه بیرمق و شهامتشان از
بین میرود�8 .آنها همه با ترس و درد -دردی مثل درد زنی در
حال زایمان -مغلوب خواهند شد� .آنها به یکدیگر نگاه میکنند
و صورتهایش���ان از خجالت س���رخ خواهد بود9 .روز خداوند
�آن روز سخت و روز خش���م و غضب او -فرا میرسد .زمینبه بیابان تبدیل خواهد ش���د و گناهکاران از بین خواهند رفت
10س���تارگان و افلاک ،دیگر بر زمین نخواهند تابید .خورشید
در وقت طلوع ،تاریک و ماه نوری نخواهد داد.
11خداوند میگوید« :من بلایی بر زمین نازل میکنم و تمام
مردمان شریر را بهخاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد .من
مغروران را حقیر و متک ّبران و ظالمان را تنبیه خواهم کرد12 .تعداد
بازماندگان از طلای خالص کمیابتر خواهد بود13 .روزی که
من -خداوند متعال -خشم خود را نشان دهم� ،آسمانها به لرزه
میافتند و زمین از مدار خود خارج خواهد شد.
«14بیگانگانی که در بابل زندگی میکنند ،به سرزمینهای خود
خواهند گریخت .مثل �آهویی از دست شکارچیان فرار میکنند،
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یا مثل گوسفند بدونشبان هر کدام به سویی پراکنده خواهند
ش���د15 .هرکس که گرفته شود ،با خنجر کشته خواهد شد.
16وقتی �آنها با درماندگی نگاه میکنند ،در برابر چشمانش���ان
اطفال �آنها ت���ا پای مرگ مورد ظلم و س���تم ق���رار میگیرند.
خانههایشان غارت ،و به زنانشان تجاوز میشود».
17خداوند میگوید« :من دولت ماد را برمیانگیزم تا به بابل
حمله کند� .آنها برای نقره اهم ّیتی قایل نیس���تند و طلا �آنها را
وسوسه نمیکند18 .با تیر و کمان خود ،مردان جوان را میکشند.
�آنها نه به ن���وزادان رحم میکنند و نه به ک���ودکان19 .بابل از
زیباترین کشورهاست و مردمش به �آن افتخار میکنند .ولی من
خداوند -همانطور که سدوم و غموره را از بین بردم ،بابل رااز بین خواهم برد20 .دیگر کسی در �آن زندگی نخواهد کرد.
هیچ عرب چادرنشینی در �آنجا چادر نخواهد زد و هیچ شبانی
گوسفندان برای چریدن به �آنجا نخواهد برد21 .فقط حیوانات
وحشی در �آنجا زندگی خواهند کرد و جغدها در �آنجا �آشیانه
خواهند داشت .شترمرغها در �آن زندگی خواهند کرد و ُبزهای
وحشی در ویرانههای �آن خواهندخرامید22 .در ُبرجها و کاخهای
�آن ،زوزٔه کفتارها و شغالها طنینانداز خواهد بود .زمان بابل به
�آخر رسیده ،و روزهایش تقریباً تمام شده است».

14

برگشت از تبعید

خداوند یکبار دیگر به قوم خودش اسرائیل ،تر ّحم
خواهد کرد .او میگذارد باز هم �آنها به سرزمین
خود بازگردند تا بیگانگان بیایند و با �آنها زندگی کنند2 .ملّتهای
زیادی به قوم اس���رائیل کمک میکنند تا �آنها به سرزمینی که
خدا به �آنها داده بود بازگردند و در �آنجا ملل دیگر مثل برده در
خدمت اس���رائیل خواهند بود� .آنها که روزی اسرائیل را گرفته
بودند ،اکنون مغلوب اسرائیل شدهاند و مردم اسرائیل بر کسانی
حکومت میکنند که روزی تحت ستم �آنها بودند.
سقوط پادشاه بابل

3خداوند قوم اسرائیل را از درد و زحمتشان و از بیگاریهای
سخت ،خلاص خواهد کرد4 .وقتی چنین بشود� ،آنها با تمسخر
به پادشاه بابل خواهند گفت:
«پادشاه سرنگون شده و دیگر به کسی ظلم و ستم نخواهد کرد».
5خداوند به قدرت حکمرانان شریر 6که با خشونت بر مردم ظلم
و ستم کردند و هیچوقت از جور و جفای مردم مغلوب دست بر
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نداشتند ،پایان داده است7 .اکنون ،بالاخره تمام جهان از �آرامش
و صلح بهرهمند میشوند و همه با شادی میسرایند8 .درختان
صنوبر و سدر لبنان از سقوط پادشاه بابل شادی میکنند ،چون
اکنون که او رفته ،دیگر کسی نیست که �آنها را قطع کند.
9دنیای مردگان خود را برای اس���تقبال از پادشاه بابل �آماده
میسازد .ارواح زورمندان پیشین در تب و تابند .ارواح شاهان
از تختهایشان برمیخیزند10 .همٔه �آنها به او میگویند« :اکنون
تو مثل ما ضعیف هستی! تو هم مثل یکی از ما شدهای! 11در
گذشته ،همه با نواختن چنگ و سرود به تو احترام میگذاشتند،
ا ّما ال�آن تو در دنیای مردگان هستی .بر تختی انباشته از حشرات
خوابیدهای و با پتویی از کرمها پوشیده شدهای».
12ای پادشاه بابل ،ای ستارۀ نورانی صبح ،تو از �آسمان افتادی!
در گذشته تو ملّتها را شکست دادی ،ا ّما ال�آن خودت به خاک
افتادهای13 .تو میخواستی به �آسمانها صعود کنی و تختت را
بر فراز بلندترین س���تارهها بگذاری .تو فکر میکردی که مثل
یک پادشاه بر فراز �آن کوه در شمال ،جایی که خدایان جمع
میشوند ،سلطنت خواهی کرد14 .تو میگفتی که بر فراز ابرها
صعود میکنی و مثل قادر متعال خواهی بود15 .ا ّما در عوض،
تو به قعر دنیای مردگان کشانده شدهای.
16مردگان با تع ّجب تو را میبینند و به تو خیره شدهاند� .آنها
میپرسند�« :آیا این همان کسی نیست که زمین را میلرزاند و
ممالک از ترس���ش به خود میلرزیدند؟ �17آیا این همان کسی
نیست که شهرها را ویران و دنیا را به بیابان تبدیل کرده بود؟
�آیا این همان کسی نیست که هیچوقت اسیران را �آزاد نکرد و
نگذاشت �آنها به وطن خود بازگردند؟»
18تمام پادشاهان زمین در گورهای با شکوه خود خفتهاند.
19ا ّما تو قبری نداری و جس���د تو را دور انداختهاند تا بگندد.
جسد سربازانت که در جنگ کشته شدهاند روی جسد توست و
همٔه �آنها را به یک دخمٔه سنگین انداختهاند و لگدمال میشوند.
20چون تو کش���ور خود را به ویرانی کشاندی و مردم خود را
کشتی ،تو مثل سایر پادشاهان دفن نخواهی شد و هیچیک از
اعضای خانوادٔه شریرت زنده نخواهند ماند21 .کشت و کشتار
شروع میشود .پسران این پادشاه بهخاطر گناه پدرانشان کشته
میشوند .هیچیک از �آنها دیگر بر دنیا حکومت نخواهد کرد
و شهر دیگری نخواهد ساخت.
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22خدای متعال میگوید« :من به بابل حمله خواهم کرد و
�آن را ویران میکنم .هیچ چیز از �آن باقی نخواهم گذاشت ،نه
کودکی به جای میگذارم و نه موجود زندهای .من -خداوند-
چنین گفتهام23 .من بابل را به باتلاقی مبدّل میکنم و جغدها
در �آن �آشیانه خواهند گرفت .من بابل را با جارویی پاک میکنم
که همهچیز را میروبد و دور میریزد .من -خدای متعال -این
را گفتهام».
خدا آشور را شکست خواهد داد

24خداوند متعال قس���م خورده میگوید�« :آنچه ارادٔه من
بود همان واقع خواهد ش���د� .آنچه میخواستم انجام شود،
به انجام خواهد رس���ید25 .من نیروهای �آشور را در سرزمین
خودم -اسرائیل -درهم خواهم شکست و �آنها را در کوههای
خ���ودم پایم���ال خواهم کرد .م���ن قوم خ���ود را از زیر یوغ
�آشور و از س���ختیهایی که متح ّمل میش���وند� ،آزاد خواهم
کرد26 .این اس���ت برنامٔه من برای دنیا ،و بازوی من برای
مجازات ملّتها بلند است27 ».خدای متعال چنین خواسته،
بازویش برای مجازات بلند اس���ت و کسی نمیتواند جلوی
�آن را بگی���رد.
خداوند فلسطین را شکست خواهد داد

28این پیام در سالی که �آحاز پادشاه درگذشت ،داده شد:
29ای مردم فلس���طین ،چوبی که ش���ما را با �آن میزدند،
شکسته ش���ده ،ا ّما شما دلیلی برای ش���ادی ندارید .وقتی
ی���ک مار بمیرد ،م���ار س���همگینتری به ج���ای �آن می�آید.
تخم یک م���ار ،اژدهای پرنده تولید میکن���د30 .خداوند،
ش���بان مس���کینان قوم خ���ود خواهد بود و �آنه���ا در جاهای
ام���ن زندگی خواهند کرد .ا ّما او قحطی وحش���تناکی برای
ش���ما -ای فلس���طینیان -خواهد فرستاد و یکی از شما زنده
نخواهی���د مان���د.
31ای مردمان شهرهای فلسطین ،برای کمک گریه و زاری
کنید! همٔه شما بترسید! ابری از گرد و خاک و ارتشی که در
�آن �آدم ترسویی وجود ندارد از شمال می�آید.
32جواب ما به قاصدانی که از فلس���طین می�آیند چیس���ت؟
ما به �آنها خواهیم گفت که خداوند کوه صهیون را برای قوم
ستمدیدٔه خود تعیین کرده و �آنها در �آنجا امن خواهند بود.
1266

اشعیا  15و16 

15

خداوند موآب را شکست خواهد داد

این است پیامی درباره مو�آب:
ش���هرهای عار و قیر ،یکشبه ویران شدهاند و
سکوت تمام سرزمین مو�آب را فرو گرفته است2 .اهالی دیبون
تا بالای ت ّپه میروند و در پرستش���گاه خ���ود گریه میکنند و
مردم مو�آب بهخاطر ش���هرهای نِبو و میدبا در ش���یون هستند.
�آنها موهای س���ر و ریش خود را برای عزاداری تراش���یدهاند.
3مردم در کوچه و خیابانها پلاس پوش���یدهاند و در میدانهای
ش���هر و بر پش���ت بام خود گریه و زاری میکنند4 .ساکنان
حشبون و العاله فریاد میزنند و فریادهای �آنها تا شهر یاهص
ش���نیده میشود .حتّی س���ربازها از ترس ،بر خود میلرزند و
جر�أت خود را از دست دادهاند5 .جانم برای مو�آب در فغان
اس���ت :مردم به ش���هر صوغر و عجلت شلیش���یا گریختهاند.
بعضی گریهکنان از جاده لوحیت بالا میروند و بعضی دیگر
زاریکنان به طرف حورونایم فرار میکنند6 .نهر نمریم خشک
ش���ده و علفهای اط���راف �آن پژمرده و دیگر س���بزینهای بهجا
نمانده اس���ت7 .مردم از وادی بید رد میشوند و میکوشند
با تمام دار و ندار خود فرار کنند8 .از تمام مرزهای مو�آب و
از ش���هرهای اجلایم و بئرایلیم ،گریه و زاری شنیده میشود.
9در ش���هر دیبون� ،آب رودخانه از خون سرخ شده و خداوند
ب���رای مردم �آن حتّی مجازاتی ش���دیدتر در نظ���ر دارد� .آری،
کش���تار و خونریزی شدیدی در انتظار کسانی خواهد بود که
در م���و�آب میمانند.

16

ناامیدی در موآب

مردم مو�آب از شهر سالع ب ّرهای به عنوان هدیه برای
حاکم اورشلیم میفرستند�2 .آنها در سواحل وادی
ارنون بیهدف جلو و عق���ب میروند و مانند پرندگانی که از
لانههایشان رانده شده باشند ،سرگردان هستند.
�3آنها به مردم یهودا میگویند« :به ما بگویید که چه کنیم.
مثل درختی که با سایٔه خود گرمای نیم روز را خنک میکند،
از ما حمایت کنید تا ما در زیر س���ایٔه شما راحت باشیم .ما
به این جا پناه �آوردهایم ،ما �آواره هستیم ،ما را جایی مخفی
کنید تا کسی نتواند ما را پیدا کند4 .اجازه بدهید در سرزمین
ش���ما بمانیم ،از ما در مقابل کس���انیکه میخواهند ما را از
بی���ن ببرن���د حمای���ت کنی���د».
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خرابی و ظلم و ستم به پایان میرسد و �آنها که سرزمینها را
ویران میکنند ،از بین خواهند رفت5 .در �آن زمان یک نفر از
خاندان داوود به پادشاهی خواهد رسید که با وفاداری و مح ّبت
بر مردم حکومت خواهد کرد .او در انجام کارهای راست و
درست ت�أخیر نمیکند و عدالت اجرا میشود.
6مردم یهودا میگویند« :ما شنیدهایم که چقدر مردم مو�آب
مغرور هستند .ما میدانیم که �آنها مغرور و خودخواه هستند و
لاف زدنهایشان توخالی است».
7مردم مو�آب بهخاطر زحماتی که تح ّمل کردند ،گریه میکنند.
�آنها وقتی به یاد می�آورند چه غذاهای خوبی در شهر قیرحارس
میخوردند ،همه به گریه میافتند و امیدشان را از دست میدهند.
8مزارع حشبون و تاکستانهای سبمه که شراب �آنها فرمانروایان
ملّتهای دیگر را سرمست میکرد ،همه خراب شدهاند .زمانی
تاکهای �آن از یک طرف تا یعزیز ،از شرق تا کویر ،و از غرب
تا به �آن سوی دریای مرده پخش شده بودند9 .من اکنون برای
تاکهای سمبه و برای یعزیر میگریم .اشکهای من برای حشبون
و برای العاله است ،چون دیگر فصل برداشت محصول نخواهد
بود که مردم را خوشحال کند10 .اکنون دیگر کسی در این مزار ِع
حاصلخیز نیست .دیگر کسی در این تاکستانها نمیخواند و
�آواز شادمانی سر نمیدهد .دیگر کسی انگورها را برای شراب
له نمیکند و �آوازهای شادی دیگر به گوش نمیرسد11 .از غم
غصه برای قیرخارس مینالم12 .مردم مو�آب با
برای مو�آب و با ّ
رفتن به پرستشگاههای خود در بالای کوهها و عبادت در �آنها
خود را خسته میکنند ولی از �آن فایدهای نمیبرند.
13این پیام���ی بود که خداوند قبلا ً درب���ارٔه مو�آب داده بود.
14اکنون خداوند میگوید« :دقیقاً در مدّت س���ه سال ،ثروت
عظیم مو�آب از بی���ن خواهد رفت .از جمع ّیت زیاد �آن ،تعداد
کمی زنده میمانند و �آنها ناتوان خواهند بود».

17

خداوند سوریه و اسرائیل را مجازات خواهد کرد

خداوند گفت« :دمشق دیگر یک شهر نخواهد بود.
�آن به تودهای ویران ،بدل خواهد شد2 .شهرهای
سوریه برای همیش���ه متروک خواهند ماند� .آنها چراگاههای
گاوان و گوسفندان میشوند و کسی نیست که �آنها را بیرون
کند3 .اسرائیل ،بیدفاع خواهد بود و دمشق استقلال خود
را از دس���ت میدهد� .آنهایی که در س���وریه زنده میمانند،
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مانند مردم اسرائیل شرمسار خواهند بود .من ،خدای متعال
چنی���ن گفت���هام».
4خداوند گفت« :روزی می�آید که عظمت اسرائیل به انتها
خواهد رسید و ثروتش به فقر مبدّل خواهد شد5 .اسرائیل مثل
مزرعهای خواهد ش���د که غلّهاش را درو کرده باش���ند و مثل
دشت رفائیم بعد از برداش���ت محصول ،لخت خواهد بود.
6فقط تع���داد کمی زنده میمانند ،و اس���رائیل مانند درخت
زیتونی خواهد بود که زیتونهای �آن را چیده باشند و فقط دو
یا سه تا زیتون در شاخههای بالا ،و چند عدد در شاخههای
پایینی �آن ،هنوز باقیمانده باشد .من ،خداوند ،خدای اسرائیل
ای���ن را گفت���هام».
7وقتی �آن روز برس���د ،مردم برای کمک به س���وی �آفریدگار
خود ،خدای قدّوس اس���رائیل روی می�آورن���د8 .دیگر �آنها به
قربانگاههایی که به دست خود ساختهاند توکّل نخواهند کرد
و اعتمادی به ساختههای دست خود -مثل شمایل الهٔه اشره و
جایگاه سوزاندن بخورها -نخواهند داشت.
9وقتی �آن روز برسد ،شهرهای مستحکم ایشان متروک و ویران
خواهند شد ،مثل وقتی که مردم شهرهای حویان و اموریان در
مقابل قوم اسرائیل شهرهای خود را ترک و فرار کردند.
10ای اسرائیل ،خدایی را که تو را نجات میدهد و از تو مثل
صخرٔه محکم حمایت میکند فراموش کردهای .در عوض برای
س ساختهای تا خدایان بیگانگان را پرستش
خود باغچههای مق ّد 
کنی11 .ا ّما حتّی اگر گیاهان جوانه بزنند و شکوفه بدهند ،در
همان صبحگاهی که �آنها را کاش���تی ،هیچ محصولی برایت
به بار نخواهن���د �آورد .نصیب تو فقط زحمت و درد بیدرمان
خواهد بود.
سرکوب دشمنان

12ملّتهای قوی در تب و تابند و با صدایی شبیه به امواج
دری���ا نعره میکش���ند13 .ملّتها مانند امواج خروش���ان پیش
میروند ،ا ّما خداوند �آنها را تنبیه میکند و �آنها عقبنشینی
میکنن���د� .آنه���ا مثل گ���رد و خاکی در دامنٔه ی���ک کوه یا
کاهی در برابر گردباد به اطراف پراکنده میش���وند�14 .آنها
هنگام غروب موجب وحش���ت هس���تند ا ّم���ا در صبح اثری
از �آنها نیس���ت .این است سرنوش���ت کسانیکه سرزمین ما
را غ���ارت میکند.
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18

خداوند حبشه را مجازات خواهد کرد

در �آنسوی رودهای حبشه ،سرزمینی است که در
�آن صدای بالهای پرندگان شنیده میشود2 .از �آن
سرزمین ،سفیرانی با قایقهایی که از نی ساخته شدهاند از رود
نیل پایین می�آیند .ای پیام�آوران پرشتاب ،به خانٔه خود بازگردید.
این پیغام را به سرزمین خودتان که به وسیلٔه رودها جدا شده
اس���ت -به ملّتهای قوی و پر توان خود و به مردمان بلند قد و
تیرهپوست خویش که تمام دنیا از �آنها میترسند -برسانید.
3ای تمام م���ردم جهان گوش دهید! ب���ه پرچمی که برفراز
کوهها به عنوان علامتی برافراش���ته میش���ود ،ن���گاه کنید! به
صدای شیپوری که نواخته میشود ،گوش کنید4 :خداوند به
من گفت« :با همان �آرامش���ی که شبنم در شبهای گرم فصل
درو ش���کل میگیرد و با همان وقاری که خورشید در گرمای
روز میتابد ،من از �آس���مان به تو نگاه میکنم5 .قبل از �آنکه
محصول انگور چیده شود ،در وقتی که شکوفههای انگور به
زمین میریزند و انگور میرسد ،دشمن ،مردم حبشه را به همان
�آسانی که یک کارد شاخههای انگور را قطع میکند� ،آنها را
از بین خواهد برد6 .اجس���اد �آنها برای لاشخورها و حیوانات
وحشی ریخته میش���ود� .آنها در تابستان ،غذای لاشخورها و
در زمستان غذای حیوانات وحشی خواهند شد».
7روزی می�آید که خداوند متعال ،هدایای مردم این سرزمین
را خواهد پذیرفت؛ سرزمینی که به وس���یلٔه رودها از هم جدا
شدهاند و مردمش قوی و نیرومند ،بلند قد و تیرهپوست هستند
و همٔه دنیا از �آنها میترسند� .آنها به کوه صهیون ،محل پرستش
خدای متعال ،خواهند �آمد.

19

خداوند مصر را مجازات خواهد کرد

این است پیامی دربارٔه مصر:
خداوند س���وار بر ابرها با ش���تاب به سوی مصر
می�آیدُ .بتهای مصر در برابرش میلرزند و مردم �آنجا ش���هامت
خود را از دست دادهاند2 .خداوند میگوید« :من در مصر یک
جنگ داخلی ایجاد میکنم و برادر را بر برادر و همسایه را بر
همس���ایٔه خود خواهم برانگیخت .شهرهای رقیب با یکدیگر
میجنگند و پادشاهان رقیب برای کسب قدرت مبارزه میکنند.
3من نقشههای مصریها را خنثی و روحیٔه �آنها را تضعیف خواهم
کرد� .آنها از ُبتهایش���ان کمک میخواهن���د و طالب راهنمایی
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و نصیحت از جادوگران و ارواح م���ردگان خواهند بود4 .من
مصریها را تسلیم پادشاهی زورگو و ظالم میکنم و او بر �آنها
حکومت خواهد کرد .من ،خداوند متعال ،چنین گفتهام».
5سطح �آب رود نیل پایین میرود و �آن رود به تدریج خشک
خواه���د ش���د6 .نهرهای اطراف رود متع ّفن و رو به خش���ک
شدن هستند و بوتههای نی و بوریای �آن پژمرده خواهند شد،
7و تمام محصولاتی که در امتداد س���واحل نیل کاشته شده،
خشک و با باد به هوا پراکنده خواهند شد8 .ماهیگیران ناله
و گریه میکنند ،چون ق ّلابه���ا و تورهای �آنها بیفایده خواهند
بود9 .نساجان پارچههای نخی ،ناامید 10و بافندگان و کارکنان
ماهر دلشکسته و افسرده خواهند شد.
11رهبران شهر صوعن احمقند! داناترین مردان مصری ،نصیحت
احمقانه میدهند ،چطور جر�أت میکنند به فرعون بگویند که
�آنها فرزندان حکما و پادشاهان پیشین هس���تند؟ 12ای فرعون
کجا هستند مشاوران باهوش تو؟ شاید �آنها بتوانند به تو بگویند
ارادٔه خداوند متعال برای مصر چیس���ت13 .رهبران صوعن و
سروران ممفیس ابله هس���تند� .آنها میبایست ملّت را هدایت
میکردند ،ا ّما باعث گمراهی �آنها شدند14 .خداوند باعث شد
�آنها مش���ورتهای گیج کنندهای بدهند .در نتیجه ،مصر هرچه
میکند اشتباه است و مثل مستی است که روی استفراغ خود
افتاده باش���د15 .هیچکس در مصر نمیتواند کمکی کند .نه
غنی و نه فقیر ،نه �آدم مهم و نه �آدم گمنام.
مصر خداوند را ستایش خواهد کرد

16زمانی می�آید که مردم مصر مثل زنان ترس���و خواهند شد.
وقتی ببینند که خداوند متعال دست خود را برای مجازات �آنها
بلند کرده است� ،آنها از ترس بر خود خواهند لرزید17 .مردم
مصر هر وق���ت به یاد �آورند که خداوند متعال چه سرنوش���تی
نصیب �آنها کرده از ترس یهودا در وحشت خواهند بود.
18وقتی �آن زمان برس���د ،مردم پنج شهر مصر به زبان عبری
سخن خواهند گفت .مردم در �آنجا به نام خداوند متعال سوگند
یاد خواهند کرد .یکی از شهرهای �آن به نام «شه ِر خورشید»
نامیده خواهد شد.
19وقتی �آن روز برس���د ،قربانگاهی برای خداوند در سرزمین
مصر وجود خواهد داش���ت ،و یک ستون سنگی به نام او در
مرز �آن کش���ور اختصاص داده خواهد شد�20 .آنها نشانههایی
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از حض���ور خداون���د متعال در مصر خواهند ب���ود ،وقتی مردم
�آنجا زیر س���تم هس���تند و برای کمک به درگاه خداوند فریاد
برمی�آورند ،خداوند کسی را برای رهایی �آنها خواهد فرستاد.
21خداوند ،خود را به مردمان مصر �آشکار خواهد ساخت ،و
�آن وقت �آنها او را خواهندش���ناخت و پرستش خواهند کرد،
قربانیها و هدایای زیاد تقدیمش میکنند� .آنها به طور جدّی
نذر میکنند و به نذر خود وفا میکنند22 .خداوند مردم مصر
را مجازات میکند ولی بعد �آنها را ش���فا خواهد داد� .آنها به
س���وی او برمیگردند و او دعای ایش���ان را میشنود و �آنها را
شفا خواهد داد.
23وقتی �آن زمان فرا رسد ،شاهراهی بین مصر و �آشور به وجود
خواهد �آمد .مردمان این دو کشور با هم رفت و �آمد خواهند
داشت و این دو ملّت با هم عبادت خواهند کرد.
24وقتی �آن زمان برسد ،اسرائیل با مصر و �آشور برابر خواهد
گشت و این سه ملّت باعث برکت جهان خواهند شد25 .خداوند
متعال �آنها را برکت میدهد و خواهد گفت« :ای مصر ،ای
قوم من؛ و تو ای �آش���ور که تو را �آفریدهام ،و تو اس���رائیل قوم
برگزیده من ،من همٔه شما را برکت میدهم».

20

نشانۀ نبی عریان

به فرمان سارگون امپراتور �آشور ،فرماندٔه قوای �آن
کشور به شهر اش���دود در فلس���طین حمله کرد.
2سه سال قبل از این خداوند به اشعیا پسر �آموص گفته بود که
کفشها و پلاس را از تنش در�آورد .او اطاعت کرد و عریان و
پا برهنه به هر جا میرفت3 .وقتی اش���دود فتح شد ،خداوند
گفت« :بندٔه من اشعیا سه سال عریان و پا برهنه به هر جا رفته
اس���ت .این نشانهای اس���ت از �آنچه برای مصر و حبشه روی
خواهد داد4 .امپراتور �آش���ور اس���یرانی را که از این دو کشور
گرفته بود ،برهنه خواهد برد .همٔه �آنها -پیر وجوان -لخت و پا
برهنه راه خواهند رفت .باسنهای لخت �آنها موجب شرمساری
مصر است�5 .آنها که به حبشه متوکّل شدهاند و به مصر فخر
میکنند ،سرخورده و ناامید خواهند شد6 .وقتی �آن روز برسد،
مردمی که در سواحل فلسطین زندگی میکنند ،خواهند گفت:
'نگاه کنید و ببینید چه بر سر کس���انیکه انتظار داشتیم از ما
در مقابل امپراتور �آشور حمایت کنند� ،آمده است! ما چگونه
زنده خواهیم ماند؟'»
1272

اشعیا 21

21

رؤیای سقوط بابل

این پیامی است برای بابل:
بلای���ی مثل گردباد تن���د از �آن س���وی صحرا از
سرزمینی مخوف خواهد �آمد2 .من در رؤیا صحنههای ظالمانهای
دیدهام .رؤیای خیانت و ویرانی دیدهام.
ای ارتش عیلام حمله کنید ،ای قش���ون مادها ،شهرها
را محاص���ره کنید .خداون���د به ظلم و س���تم بابل خاتمه
خواه���د داد.
3چیزی که من در رؤیا دیدم و شنیدم ،مرا به وحشت انداخته
و دردی مثل درد ِ
زن در حال زایمان ،تمام وجودم را پر کرده
است4 .سرگیجه گرفتهام و از ترس بر خود میلرزم .در انتظار
غروب �آفتاب بودم ولی �آن هم برای من چیزی جز وحشت به
همراه نیاورد.
5در رؤیا ،ضیافتی را �آماده دیدم .فرش���هایی برای نشس���تن
میهمانان پهن بود .همه میخورند و مینوشند .ناگهان فرمانی
شنیده میشود« :افسران! سپرهای خود را �آماده سازید!»
�6آنگاه خداون���د به من گفت« :برو یک نگهبان بگمار و به
او بگ���و از هر �آنچه میبیند ،گزارش ده���د7 .او باید با دقّت
نگاه کند و ببیند که �آیا مردان س���وار بر اسب هستند؟ �آیا در
س���تون دو نف���ره حرکت میکنند و یا مردان س���وار بر الاغ یا
شتر هستند؟»
8نگهبان فریاد میزند و میگوید�« :آقایم ،من در محل نگهبانی
خود شب و روز مراقب بودهام».
9ناگهان نگهبان خبر میدهد�« :آنها �آمدهاند! مردان سوار بر
اسب در ستون دو ،بابل سقوط کرد! تمام ُبتهایی که میپرستید،
ُخرد شده و به اطراف زمین ریختهاند».
10ای قوم من ،ای اس���رائیل ،که مث���ل خرمن گندم کوبیده
ش���دهای اکنون به تو خبر خوش���ی میدهم که من از خداوند
متعال -خدای اسرائیل -شنیدهام!
پیامی برای َادوم

11این پیامی است برای اَدوم:
کس���ی از اَدوم مرا صدا میزند« :ای دیدهبان ،شب کی به
پایان میرسد؟ به من بگو �آیا شب بزودی تمام میشود؟»
12در پاسخ میگویم« :صبح می�آید ،ولی دوباره شب خواهد
شد .اگر باز هم سؤالی داری ،بازگرد و بپرس».
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13این پیامی است برای قوم عرب:
ای مردمان ددان ،شما که کاروانهایتان در سرزمین خشک
عربس���تان چادر زدهاند14 ،به تش���نگانی که نزد شما می�آیند،
�آب بدهید .شما مردم سرزمین تیما ،به پناهندگان غذا بدهید.
15مردم از َدم شمش���یرهایی که برای کشتن �آنها کشیده شده
فرار میکنند و از تیرهایی که �آمادٔه نشانهگیری است و از تمام
خطرهای جنگ میگریزند.
�16آنگاه خداوند به من گفت« :دقیقاً تا یک سال دیگر ،چیزی
از عظمت قبایل قیدار باقی نخواهد ماند17 .تیراندازان قیدار از
شجاعترین مردان هستند ،ا ّما تعداد کمی از �آنها زنده خواهند
ماند .من ،خداوند -خدای اسرائیل -این را گفتهام».

22

پیامی برای اورشلیم

این پیامی است دربارٔه د ّرٔه رؤیاها:
چه اتّفاقی افتاده است؟ چرا همٔه مردم شهر در
پشت بامهای خود جشن گرفتهاند؟ 2تمام شهر پر از همهمه،
شور و هیجان ،و پر سر و صداست.
مردان شما که کشته شدهاند ،در حال جنگ با دشمن کشته
نشدند3 .تمام رهبران شما در حال فرار ،قبل از اینکه حتّی یک
تیر از کمان رها کرده باشند ،دستگیر و اسیر شدند4 .مرا تنها
بگذارید تا در مرگ تمام قوم خودم سخت گریه کنم و برای
تسلّی من کوشش نکنید5 .اکنون زمان وحشت ،شکست و
�آشفتگی در د ّرٔه رؤیاهاس���ت و این خواست خداوند ،خدای
متعال برای ماس���ت .دیوارهای شهر ما فروریخته و فریاد مردم
برای کمک در کوهها طنین انداخته است.
6سربازان سرزمین عیلام سوار بر اسب و مسلّح به تیر و کمان
�آمدهاند و سربازان سرزمین قیر با سپرهای �آمادٔه دفاع7 .دشتهای
حاصلخیز یهودا از ا ّرابههای جنگی پر ش���دهاند و سواره نظام
جلوی دروازههای اورش���لیم ایس���تادهاند8 .تمام قدرت دفاعی
یهودا از هم پاشیده شده است.
بع���د از تمام اینها� ،آن وقت ش���ما اس���لحههای خ���ود را از
ز ّرادخانه بیرون �آوردید10-9 .قسمتهایی از دیوار اورشلیم را که
احتیاج به بازسازی داشت ،یافتید .تمام خانههای اورشلیم را
بازدید کردید ،و بعضی از خانهها را در اورشلیم خراب کردید
تا س���نگهای �آنها را برای تعمیر دیوارهای ش���هر به کار ببرید.
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11برای ذخیرٔه �آب� ،آبانباری در ش���هر ساختید که مازاد �آب
اس���تخر قدیمی به �آن جاری و نگهداری میشود .ا ّما شما به
�آن خدایی که همٔه این چیزها را از زمانهای قدیم ُمقدّر کرده
بود ،توجهی نکردید.
�12آنگاه خداون���د ،خدای متعال از ش���ما خواس���ت گریه و
سوگواری کنید ،س���رهایتان را بتراش���ید و پلاس بر تن کنید.
13در عوض ،ش���ما خندیدید و جشن گرفتید ،گاو و گوسفند
خود را سر بریدید وخوردید ،و به نوشیدن شراب پرداختید.
ش���ما گفتید« :بهتر اس���ت ال�آن بخوریم و بنوشیم ،چون فردا
خواهیم مرد».
14خداوند ،خدای متعال خودش به من چنین گفت�« :آنها
تا زنده هستند ،هرگز برای این شرارت �آمرزیده نخواهند شد.
من -خداوند ،خدای متعال -چنین گفتهام».
اخطار به شبنا

15خداوند ،خدای متعال به من گفت به نزد ش���بنا ،رئیس
تشکیلات کاخ سلطنتی بروم و به او بگویم«16 :تو فکر میکنی
کس���ی هس���تی؟ تو چه ح ّقی داش���تی برای خود مقبرهای در
دامنٔه ت ّپههای سنگی بسازی؟ 17ممکن است که تو �آدم مهمی
باش���ی ،ا ّما خداوند تو را میگیرد و دور میاندازد18 .او تو را
مثل توپی برمیدارد و به س���رزمین بسیار بزرگتری پرت خواهد
ک���رد .در �آنجا تو در کنار ا ّرابههای جنگ���ی که �آنقدر به �آنها
افتخار میکردی ،خواهی مرد .تو موجب ننگ خاندان ارباب
خود هستی19 .خداوند این کار را از تو خواهد گرفت و تو را
از مقام بالایت به پایین خواهد انداخت».
20خداوند به ش���بنا گفت« :وقتی این چیزها واقع شود ،من
به دنبال خادم خودم -الیاقیم پسر حلقیا -خواهم فرستاد21 .من
ردای رس���می و کمربند تو را به او خواهم داد و اختیارات و
قدرتی را که تو داش���تی ،به او میدهم .او مثل یک پدر برای
مردم اورش���لیم و یهودا خواهد ب���ود22 .من به او اختیار کامل
خواهم داد تا زیر نظر پادش���اه -فرزند داوود -خدمت کند .او
کلیدهای امور را در دست خواهد داشت .دری که او باز کند،
کسی نمیتواند ببندد و دری که او ببندد ،هیچکس نمیتواند
�آن را باز کن���د23 .من او را در مقامش مثل میخی که محکم
شده نگاه میدارم و او موجب افتخار برای تمام خانوادٔه خود
خواهد بود.
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«24ا ّما بار تمام خویشاوندان او و کسانیکه به او متّکی هستند،
بر دوش او سنگینی خواهد کرد� .آنها مثل دیگها و کاسههایی
که از میخی �آویزان باش���ند به او �آویختهاند! وقتی چنین شود،
میخی که محکم بود ،شل میشود و میافتد .این ،پایان کار
تمام چیزهایی خواهد بود که به �آن �آویخته بودند25 .وقتی چنین
شود میخی که محکم بود ،شل میشود و میافتد .و این پایان
کار تمام چیزهایی خواهد بود که به �آن �آویخته بودند ».خداوند
متعال چنین گفته است.

23

پیامی دربارۀ فنیقیه

این پیامی اس���ت دربارٔه صور .ای دریانوردانی
که در اقیانوس هستید ،از غم فریاد بزنید ،چون
صور ،بندرگاه کشور شما ویران ،و خانهها و لنگرگاه �آن خراب
شدهاند .وقتی که کشتیهای شما از قبرس بازگردند ،این خبر را
به شما خواهند داد2 .ای بازرگانان صیدون شیون کنید! شما
کسانی را 3به �آن طرف دریا فرستادید تا غلا ّتی را که در مصر
میروید بخرند و بفروشند ،و با تمام ملّتها داد و ستد کنند.
4ای ش���هر صیدون ،تو دیگر �آبروی���ی نداری! دریا و اعماق
اقیانوس ب���زرگ ،تو را دیگر از خ���ودش نمیداند و میگوید:
«من هرگز فرزندی نداشتم ،و هیچوقت پسر و دختری بزرگ
نکردم».
5حتّی مردمان مصر هم وقتی بش���نوند که صور ویران شده
متعجب خواهند شد.
است ،متح ّیر و ّ
6ای مردم فنیقیه از غم فریاد بزنید! بکوشید تا به اسپانیا فرار
کنید! �7آیا این همان شهر شاد صور است که در زمان قدیم بنا
شد؟ �آیا این همان شهری است که مهاجرانی به �آنسوی دریا
میفرستاد تا مستعمرات تازهای ایجاد کنند؟ 8چه کسی چنین
سرنوشتی را برای صور -پایتخت کشور -شهری که بارزگانانش
همه ش���اهزادگان و نُجبا و مورد احترام جهانیان بودندُ ،مقدّر
کرده است؟ 9خداوند متعال ط ّراح �آن بود .او این کار را کرد
تا به غرور �آنها ،برای �آنچه که کرده بودند ،پایان دهد و نُجبای
�آنها را حقیر سازد.
10ای کسانیکه در اسپانیا ساکن شدهاید ،بروید و به زراعت
زمین بپردازید .دیگر کس���ی نیست که از شما حمایت کند.
11خداوند دس���ت خود را بر فراز دری���ا دراز کرده و حکومتها
را سرنگون میکند .او دس���تور داده تا مراکز بازرگانی فنیقیه،
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تماماً از بین بروند12 .ای شهر صیدون ،شادی و خوشی تو به
پایان رسیده و مردمانت در رنج و ستم هستند .حتّی اگر �آنها
به قبرس بگریزند ،در �آنجا نیز در امان نخواهند بود.
(13بابلیها ،حیوانات وحشی را در صور رها کردند تا �آن شهر
را زیر و رو کنند ،نه �آشوریها .بابلیها بودند که ُبرجهایی برای
محاصرٔه صور به پا کردند و تمام استحکامات شهر را درهم
کوبیدند و �آن را به صورت ویرانهای در �آوردند).
14ای دریانوردانی که در اقیانوس هستید ،با غم بنالید! شهری
که به �آن متّکی بودید ،ویران شده است.
15زمانی می�آید که صور برای هفتاد سال -یعنی برابر زندگی
یک پادشاه -فراموش خواهد شد .وقتی �آن سالها به پایان برسد،
صور مانند روسپی در این سرود خواهد بود:
 16ای فاحشٔه فراموش شده،
چنگی بردار و دور شهر بگرد!
باز �آهنگی بزن و �آوازی بخوان،
تا مردها یکبار دیگر جمع شوند.
17بعد از گذشت هفتاد سال ،خداوند اجازه خواهد داد تا
صور به کار گذشتٔه خود بر گردد و او در مقابل ُمزد ،خود را
در اختیار تمام حکومتهای جهان قرار خواهد داد 18ولی پولی که
از این راه به دست می�آورد وقف خداوند خواهد شد .او �آن را
ذخیره نخواهد کرد ،بلکه �آنها که خدا را میپرستند ،از �آن پول
برای محتاجان ،غذای زیاد و لباس خوب خواهند خرید.

24

خداوند دنیا را مجازات خواهد کرد

خداوند زمین را ویران و خالی از سکنه خواهد
کرد .او سطح زمین را خراب میکند و مرد ِم �آن
را پراکنده میکند2 .همٔه مردم ،کاهنان و مردم عادی ،بردگان
و صاحبان غلامها ،خریداران و فروش���ندگان ،وام دهندگان و
وامگیران ،ثروتمندان و فقیران ،هم با همان سرنوشت روبهرو
خواهند ش���د3 .تمام زمین ُخرد و ویران شده است .خداوند
این را گفته و �آن واقع خواهد شد.
4زمین خشک و همهچیز پژمرده میشود و مردم دنیا ناتوانتر
و زمین و �آس���مان رو به زوال خواهند بود5 .مردم با شکس���تن
قوانین خدا و با شکستن پیمانی که �آنها با خداوند تا ابد بسته
بودند ،زمین را �آلوده کردهاند6 .پس زمین لعنت شده است و
مردم �آن جزای �آنچه را که خود کردهاند میبینند و تعداد کمتر
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و کمتری زنده میمانند7 .تاکستانها خشک میشوند و شراب
کمیاب میشود .حتّی کسانیکه زمانی �آدمهای شادی بودند،
اکنون افسرده هستند8 .موسیقیهای شادی که با چنگ و طبل
مینواختند خاموش شده است9 .دیگر کسی �آواز خوشی در کنار
جام شراب نمیسراید و دیگر کسی از مزٔه شراب ل ّذت نمیبرد.
10در شهر هرج و مرج اس���ت و مردم برای امن بودن ،درهای
خانههای خود را قفل میکنند11 .مردم در کوچهها فریاد میزنند
چون دیگر شرابی وجود ندارد .شادی برای همیشه رفته و گویی
از این سرزمین رخت بربسته12 .شهر ویران شده و دروازههای �آن
شکسته است13 .این است �آنچه برای تمام ملّتهای جهان روی
خواهد داد .مثل �آخر فصل برداشت محصول است .وقتی �آخرین
زیتون و �آخرین خوشٔه انگور را از تاکستان چیده باشند.
�14آنها که زنده ماندهاند از شادمانی سرود میخوانند .ساکنان
غرب خواهند گفت ک���ه خدا عظیم اس���ت15 ،و �آنها که در
شرق هستند او را س���تایش خواهندکرد .مردمی که در کنارٔه
دریا زندگی میکنند ،خداوند ،خدای اسرائیل را حمد خواهند
گفت16 .از دورترین نقاط جهان سرودهایی در حمد قوم اسرائیل
یعنی ملّت نیکوکار و عادل -شنیده میشود.ا ّما برای من دیگر امیدی نیست! من در حال نابودی هستم!
خائنین به خیانتهای خود ادامه میدهند و خیانتها هر روز زیادتر
میشود17 .ای مردم ،همٔه شما به من گوش دهید! وحشت و
حفره و دام در انتظار شماست18 .هر که بخواهد از وحشت
بگریزد به حفره خواهد افتاد و هرکس از حفره فرار کند گرفتار
دام خواهد شد .رگبار باران از �آسمان میبارد و بنیاد زمین به
لرزه خواهد �آمد19 .زمین میلرزد ،میترکد ،و میشکافد20 .زمین
مثل یک �آدم مست بیثبات و مثل �آلونکی در برابر توفان از یک
سو به سوی دیگر حرکت میکند .دنیا زیر بار گناهانش خم
شده است؛ �آن سقوط میکند و دیگر برنخواهد خاست.
21زمانی می�آید که خداوند قدرتهای �آسمانی و حکام جهانی
را مجازات خواهد کرد22 .خداوند ،پادشاهان را مانند زندانیان
با هم در سیاهچالی خواهد انداخت .او �آنها را در زندان تا روز
مجازاتشان نگاه خواهد داش���ت23 .ماه نور خود را از دست
میدهد و خورش���ید دیگر نخواهد تابید ،چون خداوند متعال
پادشاه خواهد بود .او در اورشلیم از فراز کوه صهیون حکومت
خواهد کرد و رهبران قوم ،جلال او را خواهند دید.
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25

سرود شکرگزاری

ای خداوند ،تو خدای من هستی.

تو را جلال میدهم و حمد و ستایش میکنم.
تو کارهای شگفتانگیزی کردهای.
تو با وفاداری �آنچه را از ابتدا میخواستی،
با اطمینان به انجام رسانیدی.
 2تو شهرها را به ویرانهای تبدیل
و ُبرج و باروهای �آنها را خراب کردی.
کاخهایی که دشمنان ما ساخته بودند،
برای همیشه از بین رفتهاند.
 3مردم کشورهای نیرومند تو را حمد خواهند گفت
و شهرهای مردمان ظالم از تو خواهند ترسید.
 4فقیران و بیچارگان به تو پناه �آوردهاند
و در روزگار سخت در امان بودهاند.
به �آنها در برابر توفانها پناهگاه،
و در برابر گرمای سوزان سایبان دادی.
مردان ظالم مثل کولاک زمستانی
 5و مثل قحطی در سرزمین خشک حمله میکنند.
ا ّما تو ای خداوند ،دشمنان ما را ساکت کردی،
و فریاد مردان ظالم را خاموش نمودی،
همانطور که ابرها به یک روز گرم ،سردی میبخشند.
ضیافت خداوند

6در اینج���ا ،در کوه صهی���ون ،خداوند متع���ال ضیافتی
برای همٔه ملّتهای جهان �آم���اده میکند؛ ضیافتی با بهترین
غذاه���ا و بهترین ش���رابها7 .او ناگهان اب���ر غمی را که بر
فراز شهرهای همٔه ملّتها بود ،کنار میزند8 .خداوند قادر
متعال ،مرگ را برای همیشه از بین خواهد برد! او اشکها
را از چش���م همه پاک میکند و ش���رمی را که قومش در
سراس���ر دنیا متح ّمل ش���دند ،از بین خواهد برد .خداوند
خودش چنین گفته اس���ت.
9وقتی این چیزها واقع ش���ود ،همه خواهند گفت« :او
خدای ماس���ت! ما به او اعتماد داریم و او ما را نجات
داده اس���ت .او خداوند اس���ت! ما ب���ه او ایمان داریم،
و اکنون ش���اد و خوشحال هس���تیم چون او ما را نجات
داده اس���ت».
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خدا موآب را مجازات خواهد کرد

10خداوند کوه صهی���ون را محافظت خواهد کرد ،ا ّما مردم
مو�آب مثل کاهی در سرگین حیوانات ،زیر پای دیگران پایمال
خواهند ش���د�11 .آنها دس���تهای خ���ود را دراز میکنند ،گویی
میخواهند شنا کنند ،ا ّما خدا �آنها را سرافکنده خواهد کرد و
دستهایشان بیمقاومت به زیر �آب فرو میروند12 .او قلعههای
جنگی مو�آب را خراب میکند و دیوارهای بلند �آنها را با خاک
یکسان خواهد کرد.

26

سرود پیروزی یهودا

روزی می�آید که مردم یهودا این سرود را خواهند
سرایید:
شهر ما مستحکم است!
خدا خودش از دیوارهای �آن دفاع میکند.
 2دروازههای شهر را باز کنید
و بگذارید قوم وفادار مؤمن وارد شوند،
قومی که هرچه میکنند راست و درست است.
3ای خداوند ،صلح و �آرامش کامل
به �آنهایی که در اندیشههای خود راسخاند
و به تو توکّل دارند ،عطا فرما.
 4توکّل شما تا ابد بر خداوند باشد،
او همیشه حامی شما خواهد بود.
5او کسانی را که متک ّبر بودند حقیر نموده،
او شهرهایی را که�آنها در �آن زندگی میکردند ،ویران نمود
و دیوارهای �آن را با خاک یکسان نمود.
�	6آنها که مورد ظلم و ستم بودند اکنون در �آن ،رفت و
�آمد نموده
و �آن را زیر پای خود لگدمال میکنند.
 7ای خداوند ،تو راه را جلوی پای نیکوکاران صاف میکنی
و جادهای که در �آن سفر میکنند ،هموار میسازی.
 8ما از ارادٔه تو پیروی میکنیم و امیدمان به توست؛
و خواستهای جز تو نداریم.
 9در شب با تمام وجودم مشتاق تو هستم.
وقتی تو تمام دنیا و مردم �آن را داوری کنی،
�آن وقت �آنها می�آموزند که عدالت چیست.
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 10گرچه تو حتّی در مورد شریرانی
که هیچوقت نیکی و راستی را نمی�آموزند ،مهربان هستی.
�آنها حتّی در اینجا -در شهر نیکان-
مرتکب شرارت میشوند
توجهی ندارند.
و به بزرگی تو ّ
 11دشمنان تو نمیدانند که تو �آنها را مجازات خواهی کرد.
ای خداوند �آنها را شرمنده کن
و بگذار به جزایشان برسند ،بگذار به مجازاتی که
برایشان در نظر داری برسند.
به �آنها نشان بده ،چقدر قوم خود را دوست داری.
 12ای خداوند ،تو ما را سعادت و برکت خواهی داد.
تمام موفق ّیتهای ما را تو امکانپذیر ساختی.
 13ای خداوند خدای ما ،دیگران بر ما حکومت کردهاند،
در حالیکه تو تنها خداوند ما هستی.
14اکنون �آنها همگی مردهاند و دیگر زنده نخواهند شد،
ارواح �آنها بلند نمیشود،
چون تو �آنها را مجازات کردهای و درهم شکستهای.
دیگر کسی از �آنها یاد نمیکند.
 15ای خداوند ،تو باعث رشد ملّت ما بودهای،
و سرزمین ما را از هر سو وسعت دادهای
و به این وسیله تو جلال یافتهای.
16ای خداوند تو قوم خود را مجازات کردی
و �آنها در حالت پریشانی به حضور تو دعا کردند.
 17تو ،ای خداوند ،ما را مجبور کردی،
مثل ِ
زن در حال زایمان ،از درد فریاد بر�آوریم.
 18ما در درد و رنج بودیم،
ولی چیزی به دنیا نیاوردیم
پیروزیای برای کشورمان نصیب ما نشد،
و توفیقی نداشتهایم.
 19کسانیکه از قوم ما مردهاند دوباره زنده خواهند شد،
و بدنهای بیجان �آنها جان تازه خواهند یافت.
تمام �آنها که در قبرهای خود خوابیدهاند
بیدار شده و با شادی خواهند سرایید.
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همانطور که شبنمهای درخشان،
زمین را شاداب میکند ،همانطور خداوند امید تازهای
به �آنها که سالهای پیش مردهاند ،خواهد داد.
داوری و استقرار مجدد

20ای قوم من ،به خانههای خود بروید و درها را پشت سر
خود ببندید .خود را برای زمانی کوتاه پنهان کنید تا خش���م
خدا فروکش کند21 .خداوند از جایگاه �آسمانی خود می�آید تا
مردم دنیا را بهخاطر گناهانشان مجازات کند .قتلهایی که به
طور مخفی روی زمین مرتکب شده بودند� ،آشکار خواهد شد
و زمین دیگر کشتهشدگان را پنهان نخواهد کرد.
در �آن روز خداوند شمشیر پرقدرت و کشندٔه خود
را برای مجازات هیولای دریایی� ،آن اژدهای پرپیچ
و خمی که دایماً میلولد ،و برای کشتن هیولایی که در دریا
زندگی میکند ،به کار خواهد گرفت.
2در �آن روز خداوند دربارٔه تاکستان دلپذیر خود خواهد گفت:
«3من از �آن نگه���داری میکنم و به �آن مرتباً �آب میدهم .من
ش���ب و روز از �آن مراقبت میکنم تا کسی نتواند به �آن �آسیبی
برساند4 .من دیگر از این تاکستان خشمگین نیستم .اگر در
�آن خار و خلنگ مزاحمی میبود ،من �آن را کاملا ً �آتش میزدم.
5ا ّما اگر دشمنان قوم من ،حمایت مرا میخواهند �آنها باید با
من صلح کنند� .آری �آنها باید با من صلح کنند».
6در �آیندٔه نزدیک قوم اسرائیل -فرزندان یعقوب -مثل درخت
ریش���ه میدوانند و ش���کوفه و غنچه خواهند داد .تمام دنیا از
میوهای که �آنها به ثمر می�آورند ،پوشیده خواهد شد.
7اس���رائیل به اندازٔه دش���منانش تنبیه نش���ده و به اندازٔه �آنها
کشته نداده است8 .خداوند با فرستادن قوم خودش به تبعید،
�آنها را مجازات کرد .او �آنها را همراه با تندبادی از مش���رق،
از س���رزمین خودش���ان بیرون ُبرد9 .ا ّما گناهان �آنها فقط وقتی
بخشیده میشود که سنگهای قربانگاههای بتپرستان را مثل
گچ بکوبند و دیگر اثری از ش���مایل الهٔه اشره و قربانگاههای
ُبخورسوز �آنها باقی نماند.
10شهر مستحکم مثل یک بیابان بی�آب و علف ،متروک مانده
است� .آن به چراگاهی برای چارپایان مبدّل شده ،و �آهوان در
�آنجا استراحت میکنند و میچرند11 .شاخٔه درختان پژمرده و
شکسته است ،و زنها شاخهها را برای سوزاندن جمع میکنند.

27
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چون مردم اصلا ً نفهمیدهاند خدا� ،آفریدگار �آنها ،به ایشان رحم
نخواهد کرد و شفقتی نسبت به �آنان نشان نخواهد داد.
12در �آن روز خداوند ،مثل خرمنکوبی که گندم را از سبوس
جدا میکند ،تمام ق���وم خودش را از رود ف���رات تا مرز مصر
یکییکی جمع خواهد کرد.
13وقتی �آن روز فرا رسد ،شیپوری نواخته میشود و تمام قوم
اس���رائیل را که در �آشور و مصر در تبعید به س���ر میبرند ،فرا
خواهد خواند� .آنها خواهند �آمد و خداوند را در اورشلیم ،در
کوه مقدّس او ،پرستش خواهند کرد.

28

اخطاری به اسرائیل

وای بر پادشاهی شمالی اسرائیل! جلال او مثل
تاجهای ُگلی که بر سر رهبران مست �آن است،
محو و نابود خواهد شد .به سرهای مغرورشان عطرهای خالص
زدهاند ،ا ّما �آنها در حال مس���تی کامل مثل مردگان افتادهاند.
2خداوند �آدم���ی قوی و زورمند و �آم���اده برای حمله در اختیار
دارد .کسیکه مثل توفان تگرگ ،مانند باران سیل�آسا ،و مثل
سیلی خروشان و مخ ّرب ،تمام این سرزمین را خواهد پوشانید.
3غرور �آن رهبران مست ،زیر پا لِه خواهد شد4 .جلال زودگذر
رهبران مغرور مثل انجیرهای زودرس است که به محض رسیدن،
�آنها را میچینند و میخورند و ناپدید میشوند.
5روزی می�آی���د که خداون���د متعال مانند تاج ُگلی بر س���ر
بازماندگان قوم خودش خواهد ب���ود6 .او به داورانی که زنده
ماندهاند ،حس عدالتخواهی و به کسانیکه از دروازههای شهر
در برابر حملات دفاع میکنند ،شهامت خواهد بخشید.
اشعیا و انبیای مست یهودا

7حتّی انبیا و کاهنان �آنقدر مس���تاند که تلوتلو میخورند.
�آنها �آنقدر شراب و مشروبات قوی نوشیدهاند که افتان و خیزان
و گیجاند .انبیا �آنقدر مس���تاند که رؤیاهای���ی را که خدا به
�آنها میدهد ،درک نمیکنند و کاهنان هم �آنقدر مستاند که
نمیتوانند در مورد ا ّدعای وی قضاوت کنند8 .س���فرهای که
بر سر �آن نشستهاند با استفراغ پوشیده شده و جای پاکی در
�آن نمانده است.
�9آنها از من شکایت میکنند و میگویند« :این شخص فکر
میکند به چه کس���ی تعلیم میدهد؟ چه کسی به پیامهای او
احتیاج دارد؟ �آنها فقط برای اطفالی که تازه از شیر گرفته شدهاند،
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مفید هستند10 .او میکوشد ما را اول با حروف ،بعد با سطور
و بالاخره با دروس ،یکی بعد از دیگری �آموزش دهد».
11اگر شما به من گوش ندهید� ،آنگاه خدا از بیگانگانی که
با لهجههای عجیب صحبت میکنند ،استفاده خواهد کرد تا
به شما بیاموزند12 .او برای شما صلح و �آرامش �آورد ،ا ّما شما
نخواستید به او گوش بدهید13 .به همین دلیل است که خداوند
میخواهد حرفی بعد از حرفی دیگر ،س���طری بعد از سطری
دیگر ،و درسی بعد از درسی دیگر به شما بیاموزد .شما زخمی
میشوید ،به دام میافتید و به اسارت برده خواهید شد.
سنگ زاویهای برای صهیون

14شما رهبران مغروری که بر اورشلیم و بر این مردم حکومت
میکنید ،به �آنچه خداوند میگوید گوش دهید15 .شما با افتخار
میگویید که با مرگ پیمان بستهاید و با دنیای مردگان به توافق
رسیدهاید .شما مطمئن هستید که وقتی بلایی برسد ،شما در
امان خواهید بود ،چون شما برای ایمنی به دروغها و فریبهای
خود ُمتّکی هستید16 .اکنون این اس���ت �آنچه خداوند متعال
میگوید« :من در صهیون بنیادی ثابت و مستحکم میگذارم.
سنگ زاویٔه سختی در میان �آن قرار میدهم که بر روی �آن این
کلمات نوشته شده است' :ایمانی که استوار است صبور نیز
میباشد17 '.عدالت ،ریسمان اندازهگیری �آن بنیاد و صداقت
شاغول �آن خواهد بود».
توفان تگرگ تمام دروغهایی را که به �آنها پناه بردهاید میشوید
و میبرد ،و سیلابها مکانهای امن شما را ویران خواهد کرد.
18پیمانی که با مرگ بستهاید فسخ خواهد شد ،و توافق شما
با دنیای مردگان باطل میشود .وقتی بلا نازل شود شما مغلوب
�آن خواهید شد19 .ضربات �آن پیدرپی و روزهای متمادی ادامه
خواهد داشت .شما باید شب و روز متح ّمل �آن شوید .هر پیام
تازهای از جانب خداوند ،حاوی وحشت تازهای است20 .حالت
شما مانند حالت کسی است که در این ضربالمثل �آمده است:
کسی در تختخوابی کوتاه خوابیده که نمیتواند پاهای خود
را دراز کند و لحافش �آنقدر باریک است که نمیتواند �آن را
دور خود بپیچد21 .خداوند برای اجرای ن ّیات و خواستههایش
هرچند عجیب بهنظر میرسد -همانطور که در کوه فراصیمو در دشت جبعون جنگید ،باز هم میجنگد .او کار خود و
کارهای اسرار�آمیز خویش را به کمال خواهد رسانید.
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22به هش���داری که به شما میدهم نخندید وگرنه فرار شما
از این هم مش���کلتر خواهد شد .من داوری خداوند ،خدای
متعال را برای خرابی تمام این سرزمین شنیدهام.
حکمت خداوند

23به �آنچه میگویم گوش دهید ،و به سخنان من تو ّجه کنید.
24هیچ زارعی زمین خود را مرتّب شخم نمیزند و �آن را �آمادٔه
کش���ت نمیکن���د25 .یکبار که زمینی را �آم���اده کرد �آن وقت
تخم سبزیجاتی مثل شوید و زیره در �آن میکارد .او همچنین
ردیفهایی از گندم و جو ،و در کنارهای مزرعه ،غلا ّت دیگری
خواهد داش���ت26 .زارع خوب میدان���د که چهکار میکند،
چ���ون خداوند �آن را ب���ه او �آموخته اس���ت27 .او هیچوقت از
چوبهای سنگین برای کوبیدن و جدا کردن تخم شوید و زیره
استفاده نمیکند .برعکس برای این کار از چوبهای سبک و
مناسب استفاده میکند28 .او گندم را با کوبیدنهای بیپایان
ُخرد نمیکند و او میداند چقدر از خرمنکوب اس���تفاده کند
بدون �آنکه گندمها را ُخرد کند29 .تمام این حکمت از جانب
خداوند متعال است .برنامههای خداوند همه از روی حکمت
است و همیشه با موفق ّیت همراه است.

29

سرنوشت اورشلیم

وای بر تو ای اورش���لیم ،وای ب���ر تو ای قربانگاه
خدا! وای بر ش���هری ک���ه داوود در �آن اردو زد،
بگذارید یکی دو سالی از جشنها و اعیاد �آن بگذرد�2 ،آنگاه
خدا به شهری که «قربانگاه خدا» نامیده شده ،مصیبت خواهد
رسانید .همهجا گریه و زاری خواهد بود و تمام شهر مثل قربانگاه
خون�آلود خواهد بود3 .خداوند به ش���هر حمله و از هر طرف
�آن را محاصره میکند4 .اورشلیم مثل روحی که تق ّلا میکند
از اعماق زمین سخن بگوید ،صدای گرفتهاش از زیر خاک و
گل به گوش میرسد.
5ای اورشلیم ،همٔه بیگانگانی که به تو حمله میکنند مثل
گرد و خاک به اطراف پاشیده خواهند شد و ارتشهای هولناک
�آنها ،به طور ناگهانی و ب���دون انتظار ،مثل کاهی در برابر باد
پراکنده خواهند شد6 .خدای متعال با شد ِّت صاعقه و زلزله
ش سرکش خواهد
شما را نجات خواهد داد .او توفان و باد و �آت ِ
فرستاد�7 .آنگاه ،تمام ارتش ملّتهایی که به شهری که قربانگاه
خداوند در �آن قرار دارد حمله میکنند مثل یک رؤیا و مثل چیزی
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که در ش���ب به خیال �آدم می�آید ،ناپدید خواهند شد8 .تمام
ملّتهایی که برای حمله به اورشلیم دور هم جمع شدهاند ،مثل
مرد گرسنهای هس���تند که در خواب میبیند که غذا میخورد
ا ّما گرسنه بیدار میشود ،یا مثل شخصی که از تشنگی در حال
مرگ است و در خواب میبیند که �آب مینوشد ،ا ّما وقتی بیدار
میشود دهان و گلویش از تشنگی خشک است.
نادیده گرفتن هشدار

9به حماق���ت خود ادامه بدهید! باز ه���م نابینا باقی بمانید!
بدون شراب مست شوید! و بدون نوشیدن یک قطره شراب،
مس���تانه حرکت کنید10 .خداوند ش���ما را خواب�آلود کرده و
ش���ما �آمادهاید به خوابی عمیق فرو روید .انبیا باید چشم مردم
باشند ،ا ّما خداوند چشمان �آنها را بسته است11 .مفهوم نب ّوتها
از ش���ما پوش���یده و مانند طوما ِر ُمهر و موم شده خواهد بود.
اگر �آن را به کسیکه خواندن میداند ،بدهید و از او بخواهید
�آن را بخواند او خواهد گفت ک���ه نمیتواند ،چون �آن ُمهر و
موم شده است12 .و اگر �آن را به �آدمی بیسواد بدهید و از او
بخواهید �آن را برایتان بخواند ،او در جواب خواهد گفت که
نمیتواند بخواند.
13خداوند گفت« :این مردم ا ّدعا میکنند که مرا میپرستند،
ا ّما حرفهای �آنها بیمعنی اس���ت .دین �آنها چیزی جز قوانین و
احادیث انسانی نیست چیزی که �آنها از حفظ کردهاند14 .پس
من ب���ا ضربات غیرقابل انتظار و پیدرپی� ،آنها را ش���گفتزده
خواهم کرد .خردمندان �آنها �آدمهایی جاهل و زرنگیهای �آنها
بیهوده خواهند بود».
امید برای آینده

15وای بر کسانیکه میکوشند نقشههای خود را از خدا پنهان
کنند� .آنها نقشههای خود را مخفیانه اجرا میکنند و میپندارند
که کسی �آنها را نمیبیند و هیچکس نمیداند �آنها چه میکنند.
�16آنها همهچیز را وارونه میکنند .کدام مهمتر است ،کوزه یا
کوزهگر؟ �آیا ساختٔه دست انسان میتواند به او بگوید« :تو مرا
نساختی؟» یا میتواند بگوید« :تو نمیدانی چه میکنی؟»
17همانطور که ضربالمثل معروف میگوید :بزودی جنگلهای
انبوه ،کشتزار و زمینهای زراعتی دوباره جنگل میشوند.
18وقتی �آن روز برسد� ،آدمهای کَر میتوانند کتابی را که بلند
خوانده میش���ود ،بش���نوند و نابینایانی که در تاریکی زندگی
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میکنند ،چشمانش���ان باز ش���ده و خواهند دی���د19 .فقیران و
افتادگان بار دیگر خوش���یای را که خداون���د ،خدای قدّوس
اسرائیل ،میدهد خواهند یافت�20 .آنهایی که به دیگران ستم
میکنند و به خدا ناسزا میگویند ،از بین خواهند رفت و تمام
گناهکاران نابود میش���وند21 .خدا اینها را نابود خواهد کرد:
کس���انیکه به دیگران افترا و تهمت میزنند� ،آنهایی که مانع
مجازات جنایتکاران میشوند و یا با دروغ نمیگذارند مردمان
امین و صالح به ح ّق خود برسند.
22پس اکنون خداوند ،خدای اسرائیل که ابراهیم را از سختیها
رهانید ،میگوید« :ای قوم من ،شما بیش از این بی�آبرو نخواهید
شد ،و صورتهای شما دیگر از شرم ،رنگپریده نخواهد بود.
23وقتی فرزندانی را که من به ش���ما میدهم ببینید� ،آنگاه پی
خواهید برد که من خدای قدّوس اسرائیل هستم .شما با ترس
و حرمت ،احترام مرا نگاه خواهید داش���ت24 .مردمان احمق
یاد میگیرند و میفهمند و �آنهایی که همیش���ه ِگله و شکایت
میکنند ،از یادگیری خوشحال خواهند بود».

30

پیمان بیثمر با مصر

خداوند گفته است« :وای بر کسانیکه بر یهودا
حکومت میکنند� ،آنها برضد من شوریدهاند� .آنها
از نقشههایی پیروی میکنند که نقشٔه من نیست ،و پیمانهایی
را خلاف ارادٔه م���ن میبندند و گناهی بر گناه دیگر انباش���ته
میکنند�2 .آنها بدون �آنکه با من مشورت کنند ،برای کمک
به مصر میروند� .آنها میخواهن���د مصر از �آنها حمایت کند،
پس تمام امید و اطمینانشان بر فرعون است3 .ا ّما فرعون فاقد
قدرت است و نمیتواند به �آنها کمک کند و حمایت مصر با
ناکامی پایان خواهد یافت4 .هرچند سفیران �آنها ،هم اکنون به
شهرهای مصر -صوعن و حانیس -وارد شدهاند5 .مردم یهودا از
اینکه به چنین ملّ ِت غیرقاب ل اعتمادی -به ملّتی که در وقت نیاز
�آنها را ناامید میکند -اعتماد کردند ،پشیمان خواهند شد».
6این است پیام خدا دربارٔه حیوانات صحرای جنوبی« :سفیران
از سرزمین خطرناکی عبور میکنند ،جاییکه محل زندگی شیرها،
مارهای س ّمی و پرنده است� .آنها هدایای گرانقیمت خود را بر
پشت الاغها و شترها بار کرده و به نزد ملّتی میبرند که نمیتواند
به �آنها هیچ کمکی کند7 .کمكی که مصر میکند بیارزش است.
از این رو من مصر را 'راهاب (هیولای دریایی) بی�آزار' نامیدهام».
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8خدا به من گفت در کتابی بنویسم که مردم چگونهاند تا
برای ابد ثبت شود که �آنها چقدر شریرند�9 .آنها همیشه برضد
خدا شورش میکنند ،همیشه دروغ میگویند و هیچوقت گوش
به تعالیم خداوند نمیدهند�10 .آنهایی که به انبیا میگویند ساکت
بمانند� .آنها میگویند« :دربارٔه درستکاری سخن نگویید� .آنچه
را میخواهیم بش���نویم به ما بگویید .بگذاری���د در تو ّهم خود
باقی بمانیم11 .از س���رراه ما دور شوید و راه ما را س ّد نکنید.
ما نمیخواهیم دربارٔه خدای قدّوس اس���رائیل که ش���ما تعلیم
میدهید چیزی بشنویم».
12این است �آنچه خدای قدّوس اسرائیل میگوید« :به �آنچه
میگویم تو ّجه نمیکنید و به خشونت و فریب متّکی هستید.
13شما در عذاب وجدان هستید .شما مانند دیوار بلندی هستید
که از بالا تا پایین ترک خورده و ناگهان فرو خواهد ریخت.
14مثل یک کوزٔه ِگلی خواهید شکست و چنان ُخرد خواهید
شد که هیچ قطعٔه �آن� ،آنقدر بزرگ نخواهد بود که با �آن بتوان
یک زغال گداخته را برداشت یا با �آن جرعهای �آب نوشید».
15خداوند قادر و قدّوس اسرائیل به قوم خود میگوید« :بازگردید
و با سکوت به من اعتماد کنید� ،آنگاه قوی و در امن ّیت خواهید
بود ».ا ّما ش���ما حرف او را رد میکنید16 .در عوض ،در این
فکر هستید که با اس���بان تیزپا از دست دش���منان فرار کنید.
درست اس���ت! باید فرار کنید! تص ّور میکنید که اسبان شما
سریع میدوند ،ا ّما اسبهای کسانیکه شما را تعقیب میکنند،
سریعتر هستند17 .وقتی فقط یک سرباز دشمن را ببینید ،هزار
نفر از شما پا به فرار میگذارید ،و فقط پنج سرباز کافی است
که همٔه شما را فراری دهد .از سپاه شما چیزی جز چوب پرچم
شما بر فراز ت ّپه باقی نخواهد ماند18 .با وجوداین خداوند �آماده
است که بر ش���ما رحم کند .او حاضر است بر شما شفقت
کند ،چون همیشه �آنچه را که درست است ،انجام میدهد.
خوشا به حال کسانیکه به خداوند توکّل میکنند.
خداوند قوم خود را برکت میدهد

19ای مردمی که در اورشلیم زندگی میکنید ،شما دیگر گریان
نخواهید بود .خداوند مهربان اس���ت ،و وقتی با گریه و زاری
به درگاه او برای کمک میروید او به شما پاسخ خواهد داد.
20خداوند روزهای سختی را در پیش شما گذاشته است ،ا ّما
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خودش به عنوان معلّمتان در �آنجا با شما خواهد بود ،و دیگر
لازم نیس���ت او را بجویید21 .اگر به راس���ت یا چپ منحرف
شوید صدای او را از پشت س���ر خواهید شنید که میگوید:
«این راه من اس���ت ،به این طرف بروید22 ».تمام ش���مایل و
ُبتهای خودتان را که با روکش نقره و طلا پوش���یده شدهاند،
خواهید برداشت و مثل چیزی کثیف دور خواهید انداخت ،و
با صدای بلند خواهیدگفت« :از نظرم دور شو23 ».هر وقت
غلّٔه خود را میکارید ،خداوند باران میفرس���تد تا �آنها رش���د
کنند و محصول فراوانی بدهند ،و گاو و گوسفند شما علف
زیادی برای چریدن خواهند داشت24 .گاوها و الاغهای شما
که زمین را شخم میزنند تازهترین و بهترین علوفه را خواهند
خورد25 .در روزی که قلعههای دش���منان شما تسخیر شوند
و مردمش کشته ش���وند ،نهرهای �آب از هر کوه و تلّی جاری
خواهد شد26 .نور ماه مثل نور خورشید روشنی میبخشد ،و
نور خورشید هفت برابر بیش���تر خواهد شد ،و در یک روز به
اندازٔه هفت روز نور خواهد داد .همٔه اینها وقتی واقع میشود
که خداوند تمام زخمهایی را که به قوم خویش روا داش���ت،
مرهم بگذارد و شفا دهد.
مجازات آشور

27قدرت و جلال خداوند از مسافتهای دور دیده میشود.
�آتش و دود نشانٔه خشم اوست .او سخن میگوید و کلامش
مثل �آتش میسوزاند28 .او باد را پیشاپیش خود مثل سیلی که
همهچیز را میشوید و با خود میبرد ،خواهد فرستاد .او ملّتها
را به هلاکت میرساند و به نقشههای شریرانٔه �آنها پایان خواهد
داد29 .ا ّما شما ،قوم خداوند ،خوشحال خواهید بود-و با شادی
خواهید سرایید  -مثل شب عید .شما مثل کسانیکه با نواختن
نی به سوی معبد بزرگ خداوند ،مدافع قوم اسرائیل میدوند،
احساس شادی خواهید کرد.
30خداوند میگ���ذارد همه صدای ُملوکانٔه او را بش���نوند و
قدرت خشم او را احساس کنند .در شعلههای �آتش ،در رگبار
باران ،در توفان تگرگ و بارانهای سیل�آس���ا31 .مردمان �آشور
وقتی صدای خداوند را بش���نوند و قدرت مجازات او را حس
کنند به وحشت خواهند افتاد32 .وقتی خداوند ضربات پیدرپی
خود را ب���ه �آنها وارد می�آورد ،قوم او با نواختن طبل و چنگ،
وقت میگذرانند .خدا خودش با مردم �آشور خواهد جنگید.
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33از قدیم جایی با �آتش���ی عظیم برای سوزاندن امپراتور �آشور
فراهم شده بود� .آن ،مکانی است عمیق و عریض و پرشده از
هیزم .خداوند میدمد و نَفَس او مثل شعلهای ،تمام �آن مکان
را به �آتش میکشد.

31

خداوند از اورشلیم حمایت میکند

وای ب���ر کس���انیکه برای گرفتن کم���ک به مصر
میروند! �آنها به ارت���ش بزرگ و نیرومند مصر ،به
اسبان و ا ّرابههای جنگی و به سربازان �آن متّکی هستند .ا ّما
�آنها به خداوند ،خدای قدّوس اسرائیل اعتمادی ندارند و از او
کمک نمیخواهند2 .او میداند چه میکند! او بلا و مصیبت
میفرستد .او مجازاتهایی را که برای شریران و حامیان �آنها
تعیین کرده بود ،اج���را خواهد کرد3 .مردمان مصر انس���ان
هس���تند ،نه خدا .اس���بان �آنها هم فوق طبیعی نیستند .وقتی
خدا وارد عمل ش���ود ،ملّتهای قوی فرو میپاش���ند و ملّتهای
ِ
ضعیف مورد حمایت �آنها ،سقوط میکنند� .آنها همه با هم
از بی���ن خواهن���د رف���ت.
4خداوند به من گفت« :هرقدر چوپانان داد و فریاد کنند،
نمیتوانند ش���یری که حیوانی را ش���کار کرده ،بترسانند و از
طعمهاش دور کنند .به همین نحو ،هیچ چیز نمیتواند مانع
من ،خداوند متعال شود که من نتوانم از کوه صهیون حمایت
کنم5 .همانطور که یک پرنده برای حفظ جوجههای خود،
بر بالای �آش���یانه پر و بال میزند ،من ،خداوند متعال هم به
همان نحو از اورش���لیم حمایت و از �آن دفاع میکنم».
6خدا گفت« :ای مردم اس���رائیل ،ش���ما نس���بت به من
مرتکب گناه شدهاید و با من مخالفت کردهاید ،ا ّما اکنون
به س���وی من بازگردید7 .زمانی فرا خواهد رسید که همٔه
ش���ما ُبته���ای نقرهای و طلای���ی را که با دس���تان خود در
گناه س���اختهاید ،دور خواهید انداخت�8 .آشور در جنگ
از بین میرود ،ولی نه با قدرت انس���انی .نیروهای �آش���ور
از میدان کارزار میگریزند ،و جوانان �آنان اسیر میشوند.
9امپراتور �آنه���ا از ترس ف���رار میکند و افس���ران �آنها چنان
در وحش���ت میباش���ند که حتّی پرچمهای جنگ را ترک
میکنند ».خداوند س���خن گفته اس���ت ،خداوندی که در
اورشلیم س���تایش میشود و �آتش او در �آنجا برای قربانیها
میسوزد.
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پادشاه نیکوکار

روزی میرس���د که پادشاهی امین و درستکار و
رهبرانی عادل و با انص���اف ،بر مردم حکومت
خواهند کرد2 .هر یک از �آنها مانن���د پناهگاهی در برابر باد،
حفاظ���ی در برابر توفان و مث���ل نهرهای �آبی در کویر یا س���ایٔه
صخرٔه عظیمی در زمین بی�آب و علف خواهند بود3 .چشمها
و گوشهای �آنها برای دیدن و شنیدن نیازهای مردم باز خواهد
بود�4 .آنها دیگر ناشکیبا و بیحوصله نخواهند بود .با ادراک
عمل میکنند و حرف دلشان را با صداقت میگویند5 .دیگر
کسی احمق را ،محترم ،و �آدم َرذل را ،امین نخواهد دانست.
�6آدم احمق ،احمقانه سخن میگوید و در اندیشٔه انجام کارهای
شرارت�آمیز است� .آنچه میکند و �آنچه میگوید توهینی است
به خداوند .او هیچ وقت به گرسنگان غذا و به تشنگان چیزی
برای نوش���یدن نمیدهد�7 .آدم تبهکار ،شریر است و کارهای
ش���رارت�آمیز انجام میدهد .او برای فلاکت بیچارگان توطئه
میکند و برای محروم کردن �آنها از ح ّقشان دروغ میگوید.
8ا ّما انس���ان ش���ریف با صداقت عمل میکند و برای دفاع از
حق و راستی میایستد.
داوری و بازسازی

9شما ای زنانی که در راحتی و فارغ از تمام نگرانیها زندگی
میکنید ،به �آنچه میگویم گوش دهید10 .ممکن اس���ت شما
امروز راضی و خوشحال باشید ،ا ّما سال �آینده در همین وقت
نومید خواهید شد ،چون دیگر انگوری نخواهد بود که بچینید.
11شما زندگی راحتی داشتید� ،آزاد از همٔه نگرانیها ،ا ّما اکنون
باید از ترس بر خود بلرزید .لباس خود را در�آورید ،و با پارچهای
کهنه و مندرس عورت خود را بپوش���انید12 .با غم و اندوه بر
س���ینٔه خود بزنید ،چون مزارع حاصلخیز و تاکس���تانها از بین
رفتهاند13 ،و بوتههای خار و خلنگ در زمین قوم من روییدهاند.
برای خانوادههایی که خوشحال بودند و برای شهری که روزی
زنده و پر تح ّرک بود گریه کنید14 .حتّی کاخ سلطنتی متروک
و پایتخت کاملا ً از جمع ّیت خالی خواهد شد .ساختمانها و
قلعههایی که �آن را حفاظت میکرد ،برای همیشه ویران شدهاند.
گورخرها در �آن پرسه میزنند و گوسفندان در �آن میچرند.
15ا ّما خدا یک بار دیگر روح خود را خواهد فرستاد .زمین
بایر حاصلخیز میشود و مزارع ،محصول فراوان خواهند داد.
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16راس���تی و عدالت در تمام این س���رزمین حاکم خواهد بود.
17چون همه� ،آنچه را که راست و درست است انجام میدهند.
صلح و امن ّیت دایمی برقرار خواهد بود18 .قوم خداوند از تمام
نگرانیها در امان و خانههایش���ان در صل���ح و امن ّیت خواهد
بود19 ،هرچند تگرگ خواهد بارید و خانههایش���ان را خراب
خواهد کرد20 .خوشا بهحالشان ،چون همه �آب فراوان برای
ِکش���ت محصولات و چراگاههای امن ب���رای رمه و الاغهای
خود خواهند داشت.

33

دعا برای کمک

وای به حال دشمنان ما! �آنها دزدیدند و خیانت
کردند ،هرچند هیچکس اموال �آنها را ندزدید
و کس���ی به �آنها خیانت نکرد .ا ّما زم���ان چپاول و خیانت به
�آخر خواهد رسید و �آنها خودشان هدف چپاول و خیانت قرار
خواهند گرفت.
2ای خداوند ،بر ما رحم فرما .امید ما به توست .ما را همیشه
در حمایت خودت نگهدار و ما را از مش���کلات نجات بده.
3وقتی ت���و برای ما میجنگی ،ملّته���ا از صدای مهیب جنگ
میگریزند4 .اموال �آنها به تاراج رفته و به یغما برده شدهاند.
5چه بزرگ اس���ت خداوند ،او از بالا بر همهچیز حکومت
میکند .او اورشلیم را از عدالت و درستکاری ُپر خواهد ساخت.
6و به ملّت ثبات خواهد بخشید .او همیشه قوم خود را حفظ
و به �آنها حکمت و دانش عطا میکند .ترس و حرمت خداوند
بزرگترین گنجینٔه �آنها خواهد بود.
7ش���جاعان برای کم���ک فریاد میزنند .س���فیرانی که برای
ایجاد صلح کوشیدند زارزار گریه میکنند8 .شاهراهها �آنقدر
خطرناکند که کسی از �آن راهها سفر نمیکند .پیمانها شکسته
و قراردادها نقض شدهاند .دیگر کسی احترام ندارد9 .زمین،
بایر و متروک و جنگلهای لبنان پژمرده و د ّرٔه حاصلخیز شارون
مثل کویر شده است و در باشان و در کوهستان کرمل ،برگ
درختان در حال ریختن است.
اخطار خداوند به دشمنانش

10خداوند به ملّتها میگوید« :من اکنون وارد عمل میشوم
و قدرت خود را به شما نش���ان خواهم داد11 .نقشههای شما
بیارزش و هرچه میکنید بیفایده است .روح من مثل �آتش شما
را میسوزاند و نابود میکند12 .شما مثل سنگی که برای تبدیل
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به �آهک سوخته میشود ُخرد ،و مثل بوتههای خار سوزانده و
خاکستر خواهید ش���د13 .مردم در همهجا -دور و نزدیک -به
�آنچه کردهام گوش دهند و به قدرت من پی ببرند».
14مردم گناهکار صهیون از ترس میلرزند و میگویند« :داوری
خدا مثل �آتشی است که جاودانه میس���وزد و میسوزاند� .آیا
کس���ی از ما زنده خواهد ماند؟» 15شما میتوانید زنده بمانید
اگر �آنچه میگویید و انجام میدهید ،راست و درست باشد .از
قدرت خودتان برای فریب فقیران استفاده نکنید و رشوه نگیرید.
با کسانیکه نقشٔه قتل دیگران را میکشند یا در فکر کارهای
شرارت�آمیز هستند ،هم پیمان نش���وید�16 .آن وقت ،گویی در
پناه قلعههای مستحکم ،در امن و امان خواهید بود و غذا برای
خوردن و �آب برای �آشامیدن خواهید داشت.
آیندۀ باشکوه

17یکبار دیگر پادشاهی را خواهید دید که به سرزمینی حکومت
میکند که کرانههای �آن به هر سو امتداد دارد18 .ترسهای گذشتٔه
شما از م�أموران جمع�آوری مالیات و از جاسوسان بیگانه فقط به
صورت یک خاطره خواهد بود19 .دیگر یک خارجی متک ّبر را که به
زبانی بیگانه صحبت کند ،نخواهید دید20 .به صهیون ،به شهری
که ما اعیاد مذهبی خود را در �آن جشن میگیریم ،نگاه کنید .به
اورشلیم نگاه کنید! چه جای امنی برای زندگی خواهد بود .مانند
خیمهای خواهد بود که هرگز از جایش تکان نخورده و میخهای �آن
از جایشان بیرون نیامده و ریسمانهایش پاره نشده است21 .خداوند
جلال خود را به ما �آشکار خواهد کرد .ما در کنار رودها و نهرهای
وسیع زندگی خواهیم کرد ولی کشتیهای دشمنان وارد �آنها نخواهند
شد23-22 .تمام بادبانها و ریسمانهای �آن کشتیها بیفایدهاند،
بادبانهای �آنها باز نمیشوند! تمام ثروت ارتش دشمن را تصاحب
خواهیم کرد .این ثروت �آنقدر زیاد است که حتّی یک �آدم لنگ
میتواند سهمی از �آن ببرد .خداوند خودش پادشاه ما خواهد بود.
او بر ما حکومت و از ما حمایت میکند24 .کسانیکه در سرزمین
ما زندگی میکنند ،دیگر هیچوقت از بیماری شکایت نمیکنند،
و تمام گناهانشان بخشیده خواهد شد.

34

خداوند دشمنانش را مجازات میکند

ای م���ردم تمامی جهان بیایید! جمع ش���وید و
گوش دهید .تمام زمین و هرکس که در روی
زمین زندگی میکند ،بیاید و بشنود2 .خداوند نسبت به تمام
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ملّتها و ارتشهای �آنها خشمگین است .او �آنها را به مرگ و
نابودی محکوم کرده است3 .اجساد �آنها دفن نخواهد شد� .آن
اجساد میمانند تا بپوسند و ُمتع ّفن شوند ،و کوهها از خون،
س���رخ فام خواهند بود4 .خورشید و ماه و ستارگان به گرد و
خاک ُمبدّل خواهند شد .مثل طوماری که بپیچند� ،آسمان هم
همانطور ناپدید خواهد شد ،و س���تارگان مانند برگهای یک
تاک یا درخت انجیر بر زمین خواهند ریخت.
5خداوند شمشیر خود را در �آسمان کشیده و �آمادٔه ضربه زدن
به اَدوم -به مردمی که محکوم به نابودی ش���دهاند -میباشد.
6شمشیر خداوند به خون و چربی �آنها ،که مثل خون و چربی
گوسفندان و ُبزهای قربانی شده میباشد� ،آغشته شده است.
خداوند در ش���هر ُبصره قربانی خواهد گذرانید .او کش���ت و
کشتار بزرگی در سرزمین اَدوم خواهد کرد7 .مردم مثل گاو و
گوسالٔه قربانی خواهند افتاد و زمین ،از خون قرمز و از چربی
پوشیده است8 .این زمانی است که خداوند صهیون را نجات
و دشمنانش را شکست خواهد داد.
9وادیهای اَدوم به قیر و خاک �آن به گوگرد مبدّل خواهد شد.
تمام سرزمین مثل قیر خواهد سوخت10 .روز و شب میسوزد و
برای همیشه از �آن دود برمیخیزد� .آن سرزمین برای زمان متمادی
بایر و بیمصرف خواهد بود و کسی از �آن عبور نخواهد کرد 11و
لانٔه جغدها و کلاغها خواهد شد .خداوند باز هم �آن را بایر و
بیمصرف خواهد کرد و به صورت قبل از خلقت درمی�آورد.
12دیگر پادشاهی نخواهد بود که بر �آن کشور حکومت کند،
و رهبرانش���ان همه رفتهاند13 .خار و خلنگ در تمام کاخها و
شهرهای حصاردارش خواهد رویید و جغد و شغال در �آن زندگی
خواهند کرد14 .حیوانات وحش���ی در �آنجا خواهند گشت و
ُبزهای وحشی یکدیگر را صدا میزنند و هیولای شب به �آنجا
میرود تا جایی برای استراحت پیدا کند15 .جغدها لانههای
خود را میسازند ،تخم میگذارند ،ب ّچهدار میشوند و در �آنجا
از ب ّچههای خود نگهداری میکنند .لاش���خورها یکی پس از
دیگری به �آنجا خواهند رفت.
16کتاب خداوند را دربارٔه موجودات زنده بجویید و بخوانید
و ببینید که چه میگوید .هیچیک از این مخلوقات ُگم نخواهد
ش���د و هیچیک بدون جفت نخواهد بود ،این فرمان خداوند
اس���ت .او خودش �آنها را جمع میکند17 .خداوند است که
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زمین را بین �آنها تقس���یم میکند و به هر یک از �آنها س���همی
میدهد� .آنها برروی این زمین زمانهای متمادی زندگی میکنند
و زمین ،برای همیشه متعلّق به �آنان خواهد بود.
وسیت
طریق ّ
قد ّ

 35کویر شادمان است،
و ُگلها در بیابان بایر شکوفه میدهند.
 2کویر خواهد سرایید و از شادی فریاد بر می�آورد؛
چون مثل کوهستان لبنان زیبا
و مانند مزارع کرمل و شارون حاصلخیز خواهد بود.
همه شکوه و جلال خداوند
و بزرگی و قدرت او را خواهند دید.
 3به دستهای خسته
و به زانوهایی که از ضعف میلرزند ،توانایی
میبخشد.
 4به �آنهایی که م�أیوس شدهاند ،بگویید:
«قوی باشید ،نترسید!
خدا برای نجات شما می�آید،
او برای مجازات دشمنان شما می�آید».
 5کورها میتوانند ببینند،
و کَرها خواهند شنید.
�	6آدمهای لنگ ،مثل �آهو جست و خیز میکنند،
میرقصند،
و �آنهایی که لال هستند ،با شادی فریاد میزنند.
نهرهای �آب در بیابان خشک جاری خواهد شد.
 7شنهای سوزان مبدّل به دریاچه میشوند،
و زمین خشک ،پر از چشمههای �آب خواهد شد.
جاییکه منزلگاه شغالان بود،
اکنون در �آن خزه میروید و تبدیل به نِیستان شده است.
 8در �آنجا شاهراهی خواهد بود،
به نام «طریق قدّوس ّیت».
هیچ گناهکاری هرگز از �آن عبور نخواهد کرد،
و هیچ احمقی ،عابرین �آن را گمراه نخواهد کرد.
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 9شیرها در �آن مسکن نخواهند داشت؛
و حیوانات د ّرنده از �آن رد نخواهند شد.
�آنهایی که بهوسیلٔه خداوند نجات یافتهاند
از �آن راه به خانه خواهند رفت.
 10یعنی �آنهایی که با خوشی
و با سراییدن سرودهای شاد به اورشلیم میرسند.
�آنها تا ابد خوشحال
و برای همیشه از درد و غم �آزاد خواهند بود.
آشور ،اورشلیم را تهدید میکند

(دوم پادشاهان 27-13:18؛ دوم تواریخ )19-1:32
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در چهاردهمین سال سلطنت حزقیا ،پادشاه یهودا،
سنحاریب ،امپراتور �آشور به شهرهای مستحکم
یهودا حمله ک���رد و �آنها را گرفت�2 .آنگاه به فرماندٔه نیروهای
خود ،دستور داد با سپاهی بزرگ ،از لاکیش به اورشلیم برود
و از حزقیای پادشاه بخواهد تسلیم شود� .آن فرمانده جادهای
را که ن ّساجان در �آن کار میکنند فتح کرد .این جاده نزدیک
خندقی است که �آب را از استخر فوقانی به پایین می�آورد3 .سه
نفر از اهالی یهودا بیرون �آمدند تا با او ملاقات کنند� .آنها عبارت
بودند از :الیاقیم ،پسر حلقیا رئیس دربار ،شبنا منشی دربار و
یو�آخ پسر �آساف که مسئول اسناد بود4 .نمایندٔه دولت �آشور
به �آنها گفت که امپرات���ور میخواهد بداند چه چیزی حزقیای
پادش���اه را اینقدر از موفّق ّیت خودش مطمئن میسازد5 .او به
�آنها گفت�« :آیا فکر میکنید حرفهای شما میتواند جایگزین
مهارت و قدرت نظامی شود؟ فکر میکنید کسی از شما حمایت
میکند وقتی برضد �آشور شورش میکنید؟ 6شما انتظار دارید
مصر به کمک شما بیاید .ا ّما مثل این است که از یک چوب
بوریا به جای عصا استفاده کنید� .آن چوب میشکند و دست
شما را هم سوراخ میکند .این است موفّق ّیت فرعون و هر که
به او اعتماد میکند».
7نمایندٔه دولت �آشور ادامه داد و گفت�« :آیا میخواهید به من
بگویید که شما به خداوند ،خدای خودتان ُمتّکی هستید؟ وقتی
حزقیا به مردم یهودا و اورشلیم گفت که �آنها باید فقط در یک
قربانگاه پرستش کنند .او با این کارش ،تمام مکانهای مقدّس و
معابد خداوند را ویران کرد8 .من از جانب امپراتور �آشور با شما
معاملهای میکنم؛ به شما دو هزار اسب خواهم داد به شرط
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�آنکه شما بتوانید به همان تعداد اسب سوار پیدا کنید9 .شما
حریف کوچکترین فرد ارتش �آشور هم نخواهید شد ،با وجود
این ش���ما انتظار دارید مصریها برای شما ا ّرابههای جنگی و
سواره نظام بفرستند؟ �10آیا فکر میکنید من بدون کمک خداوند
به کشور ش���ما حمله و �آنرا ویران کردم؟ خداوند خودش به
من گفت به �آن حمله کنم و �آن را از بین ببرم».
�11آنگاه الیاقیم ،شبنا و یو�آخ به سفیر �آشور گفتند« :با ما به زبان
�آرامی صحبت کنید� ،آن را میفهمیم .به زبان عبری صحبت
نکنید چون کسانیکه بالای دیوار هستند ،میشنوند».
12او در پاسخ گفت�« :آیا فکر میکنید که امپراتور مرا فرستاده
تا فقط با شما و پادش���اه دربارٔه این چیزها صحبت کنم؟ نه!
من با مردمی هم که بر روی دیوار هستند ،نیز سخن میگویم
همان کسانیکه مدفوع خود را خواهند خورد و ادرار خود راخواهند نوشید -همان کاری که شما نیز خواهید کرد».
�13آنگاه سفیر روی پا ایستاد و به زبان عبری فریاد زد و گفت:
«به �آنچه امپراتور �آش���ور میگوید ،گوش دهید14 .او به ش���ما
اخطار میکند و میگوید نگذارید حزقیا ش���ما را فریب دهد.
او نمیتواند شما را نجات دهد15 .و نگذارید که حزقیا شما
را وادار کند تا به خداوند ُمتّکی باشید .فکر نکنید که خداوند
شما را نجات خواهد داد ،و او مانع تص ّرف شهرتان به وسیلٔه
ارتش �آش���ور خواهد ش���د16 .به حرفهای حزقیا گوش نکنید.
امپراتور �آشور از شما میخواهد از ش���هر بیرون بیایید و تسلیم
شوید .به شما اجازه داده میشود انگور تاکستانهای خودتان
و انجیر درختان خویش را بخورید و از چاههای �آب خودتان
بنوشید-17 .تا زمانی که امپراتور شما را در سرزمینی شبیه وطن
خودتان اس���کان دهد -جایی که تاکستانهای �آن ،شراب شما
و غلا ّت �آن ،نان شما را ت�أمین میکند18 .نگذارید حزقیا شما
را با این حرفها فریب دهد که خداوند شما را نجات خواهد
داد� .آیا خدایان س���ایر ملّتها توانستهاند سرزمین خودشان را از
دست امپراتور �آش���ور نجات دهند؟ �19آن خدایان اکنون کجا
هس���تند؟ کجا هس���تند خدایان حمات و ارفاد؟ کجا هستند
خدایان س���فروایم؟ �آیا �آنها توانستهاند س���امره را نجات دهند؟
20چه وقتی و چه خدایی توانسته کشوری را از دست امپراتور
ما نجات دهد؟ در �آن صورت چطور فکر میکنید که خداوند
اورشلیم را نجات دهد؟»
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21مردم همانطور که حزقیای پادشاه به �آنها گفته بود ساکت
ماندند و هیچ نگفتند�22 .آنگاه الیاقیم ،شبنا و یو�آخ از ناراحتی
و غم لباسهای خود را دریدند .به نزد پادشاه رفتند و هرچه را
سفیر �آشور گفته بود ،به او گزارش دادند.

37

مشورت پادشاه با اشعیا

(دوم پادشاهان )7-1:19

وقتی حزقیای پادشاه این خبر را شنید ،لباس خود
را درید ،پلاسی بر تن کرد و به خانٔه خداوند
رفت2 .او الیاقیم رئیس دربار ،شبنا منشی دربار و کاهنان ارشد
را که همه پلاس پوشیده بودند ،نزد اشعیا پسر �آموص فرستاد.
3این اس���ت پیامی که پادشاه خواس���ت �آنها به اشعیا بدهند:
«امروز روز مصیبت و س���ختی اس���ت .ما مجازات میش���ویم
و شرمسار هس���تیم .ما مانند زنی در حال زایمان هستیم ولی
بچه را به دنیا بیاوریم4 .امپراتور
�آنقدر ضعیفیم که نمیتوانیم ّ
�آشور سفیر خود را فرستاده تا به خدای زنده توهین کند .کاش
خداوند ،خدای تو این توهینها را میش���نید و کسانی را که
چنین چیزهایی گفتهاند ،مجازات میکرد .پس برای بازماندگان
قوم ما به حضور خدا دعا کن».
5وقتی اشعیا پیام حزقیای پادشاه را دریافت کرد6 ،در پاسخ
چنین گفت« :خداوند به تو میگوید نگذار مردمان �آشور ،با
ا ّدعاهای خود که خداوند نمیتواند نجات دهد ،تو را بترسانند.
7خداوند باعث خواهد ش���د که امپراتور شایعهای بشنود و به
کشورش بازگردد و در �آنجا کشته شود».
آشوریان دوباره تهدید میکنند

(دوم پادشاهان )19-8:19

8سفیر �آشور متو ّجه شد که امپراتور ،لاکیش را ترک کرده و
برای جنگ به لبنه که در همان نزدیکیها بود رفته است ،پس
سفیر برای مشورت با او به �آنجا رفت9 .به سپاه �آشور خبر رسید
که نیروهای مصر به فرماندهی ترهافه -پادشاه حبشه -برای حمله
به �آنها حرکت کرده است .وقتی این خبر به امپراتور رسید ،او
نامهای به حزقیا 10پادشاه یهودا فرستاد و گفت« :خدایی که به
او اعتماد کردهای ،به تو گفته است که به دست من نخواهی
افتاد .ا ّما فریب �آن را نخور11 .تو شنیدهای که امپراتور �آشور با
کشورهایی که میخواهد ویران کند ،چگونه رفتار میکند� .آیا
فکر میکنی که میتوانی از این سرنوش���ت بگریزی؟ 12اجداد
من تمام ش���هرهای جوزان ،حاران و رضف را ویران کردند و
1298

اشعیا 37

تمام مردم بیتعدن را که در تِلسار زندگی میکردند ،کشتند و
هیچیک از خدایانشان نتوانست �آنها را نجات دهد13 .پادشاهان
شهرهای حمات ،ارفاد ،سفروایمِ ،هنا و ِعوا کجا هستند؟»
14حزقیای پادشاه نامه را از قاصدان گرفت و �آن را خواند.
سپس به معبد بزرگ رفت و نامه را در �آنجا در حضور خداوند
گذاشت15 .او دعا کرد و گفت«16 :ای خداوند متعال ،خدای
اس���رائیل که فراتر از همٔه فرشتگان نگهبان نشستهای ،تو تنها
خدایی هستی که بر تمام کشورهای روی زمین حکومت میکنی.
تو �آسمان و زمین را �آفریدی17 .اکنون ای خداوند ،گوش بده
و به �آنچه برما میگ���ذرد نظر بیافکن ،و به �آنچه س���نحاریب
برای اهانت به تو ،خدای زنده میگوید ،گوش فرا ده18 .ای
خداوند ،ما همه میدانیم که امپراتوران �آشور ملّتهای زیادی را
از بین بردند و سرزمینهایشان را ویران کردند19 .و خدایان �آنها
را -که در حقیقت خدا نبودند و فقط شمایلی چوبی و سنگی
و ساخته شده به دست انسان بودند -سوزانیدند20 .اکنون ای
خداوند خدای ما ،ما را از دس���ت �آش���ور نجات بده تا تمام
ملّتهای جهان بدانند که تو تنها خدا هستی».
پیام اشعیا به پادشاه

(دوم پادشاهان )37-20:19

�21آنگاه اش���عیا پیامی برای حزقیای پادش���اه فرس���تاد و به او
گفت در پاسخ به دعای پادشاه22 ،خداوند گفته است« :ای
سنحاریب ،شهر اورشلیم به تو میخندد و تو را مسخره میکند.
23فکر میکنی تو به چه کسی اهانت و چه کسی را مسخره
میکردی؟ تو نسبت به من ،خدای قدّوس اسرائیل ،بیحرمتی
کردهای24 .تو نوکرهای خود را نزد من فرس���تادی تا از اینکه
توانستهای با ا ّرابههای جنگی خودت بلندترین کوههای لبنان
را بگیری ،فخر و مباهات کنی .تو از اینکه توانستی بلندترین
درختهای سدر و بهترین درختان صنوبر را قطع کنی و از اینکه
به عمیقترین قسمتهای جنگلها دستبیابی ،به خود میبالی.
25تو از چاههای �آبی که در س���رزمین بیگانگان حفر کردی و
�آب �آنها را نوش���یدهای و همچنین از اینکه رود نیل را خشک
کردی و سربازان تو از �آن گذشتند ،به خود بالیدهای.
�«26آیا هرگز شنیدهای که من تمام اینها را از زمانهای قدیم
ترتیب دادم و اکنون �آنها را به اجرا در می�آورم؟ من به تو قدرت
دادم که شهرهای مستحکم را به تودهای از خاک تبدیل کنی.
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27مردمی که در �آن شهرها زندگی میکردند ،ضعیف ،ترسان و
حیرتزده بودند� .آنها مثل علف صحرا یا علف هرزهای هستند
که بر پشت بام میرویند و باد گرمی که از شرق میوزد� ،آنها
را میخشکاند.
«28ا ّما من همهچیز را دربارٔه تو میدانم .من میدانم تو چه
میکنی و کجا میروی .من از ش���دّت خش���م تو علیه خودم
�آگاهم29 .گزارش شدّت خشم و غرور تو به من رسیده است.
اکنون ق ّلابی بر دماغت و لگامی بر دهانت خواهم گذاشت و
تو را از همان راهی که �آمدهای ،برمیگردانم».
�30آنگاه اشعیا به حزقیای پادشاه گفت« :این نشانهای است
از �آنچه واقع خواهد شد .در این سال و سال �آینده ،شما فقط
با غلا ّت خودروی صحرایی تغذیه خواهید کرد ،ا ّما سال بعد
از �آن ،شما خواهید توانست غلا ّت خود را بکارید و �آن را درو
کنید ،درخت انگور بکارید و انگور �آن را بخورید�31 .آنها که
در یهودا زنده میمانند مثل گیاهانی که ریشٔه عمیقی در زمین
دارند ،رشد میکنند و میوه میدهند32 .مردمی که در اورشلیم
و کوه صهیون هستند ،زنده خواهند ماند؛ چون خداوند متعال
چنین مقدّر کرده است.
«33و این اس���ت �آنچ���ه خداوند دربارٔه امپراتور �آش���ور گفته
اس���ت' :او به این شهر داخل نخواهد شد و حتّی یک تیر هم
به طرف �آن نخواهد انداخت .هیچ س���رباز مس���لّحی به شهر
نزدیک نخواهد ش���د و برای محاصرٔه �آن ،سنگری در اطراف
�آن ساخته نخواهد ش���د34 .او بدون �آنکه وارد شهر شود ،از
همان راهی که �آمده بود برخواهد گشت35 .بهخاطر حرمت
خودم و بهخاطر قولی که به خ���ادم خود داوود دادهام ،از این
شهر دفاع و از �آن محافظت خواهم کرد»'.
36فرش���تهای از جان���ب خداوند به اردوگاه �آش���ور رفت و
یکصد و هشتاد و پنج هزار نفر از س���ربازان �آنها را کشت.
صبح روز بعد جسد بیجان همٔه �آنها روی زمین افتاده بود.
�37آنگاه سنحاریب امپراتور �آشور ،عقبنشینی کرد و به نینوا
برگش���ت38 .یکروز هنگامیک���ه او در پرستش���گاه خدای
خودش -نِسروک -در حال پرس���تش بود ،دو تن از پسرانش
ادرملک و ش���ر�آصر -با شمشیرهای خودشان او را کشتند وبعد به سرزمین �آرارات گریختند .بعد یکی از پسران دیگرش
به نام �آس���رحدون جانش���ین او شد.
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بیماری و شفای حزقیای پادشاه

(دوم پادشاهان 11-1:20؛ دوم تواریخ )26-24:32
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در همین زمان حزقیای پادشاه مریض شد و در
حال مرگ بود .اشعیای نبی پسر �آموص به دیدن
او رفت و به او گفت« :خداوند به تو میگوید که همهچیز را
مرتّب کن ،چون تو بهبود نخواهی یافت .برای مردن خودت
را �آماده کن».
2حزقیا رو ب���ه دیوار ک���رد و در دعا گف���ت«3 :ای خداوند
بهخاطر بیاور که من تو را ،از روی ایمان و با وفاداری خدمت
کردهام ،و همیشه کوش���یدم �آنچه را که تو از من خواستهای،
انجام دهم ».و بعد به سختی گریست.
4بعد از �آن خداوند به اشعیا فرمود 5که دوباره به نزد حزقیا برود
و به او چنین بگوید« :من خداوند ،خدای ج ّد تو داوود ،دعای
تو را شنیدم و اشکهای تو را دیدم ،من اجازه میدهم که تو پانزده
سال دیگر زنده بمانی6 .من تو و شهر اورشلیم را از دست امپراتور
�آشور نجات میدهم ،و از �آن دفاع خواهم کرد».
21اشعیا از پادشاه خواست که خمیری از انجیر درست کند و
�آن را روی ُد َمل بگذارد تا شفا یابد22 .حزقیای پادشاه پرسید:
«چه تضمین و نشانهای است که من خواهم توانست به معبد
بزرگ بروم؟»
7اشعیا در جواب گفت« :خداوند در وعدٔه خود امین است
و به تو هم علامتی خواهد داد8 .خداوند در پلّکانی که �آحاز
پادشاه به عنوان س���اعت �آفتابی ساخته است ،سایه را ده قدم
به عقب برمیگرداند ».و س���ایه در حقیقت ،ده قدم به عقب
برگشت.
9بعد از �آنکه حزقیا از بیماریاش شفا یافت ،این سرود را در
ستایش خداوند نوشت:
 10فکر میکردم در بهترین روزهای زندگیام،
به دنیای مردگان خواهم رفت،
و دیگر هیچوقت زنده نخواهم بود.
 11فکر میکردم که در این دنیای زندگان،
من دیگر هیچوقت خداوند
یا انسان زندهای را نخواهم دید.
�آیات  21و  22از �آخر فصل به اینجا منتقل شده تا پیوستگی متن مطابق دوم پادشاهان 9-6:20
حفظ شود.
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 12زندگی من قطع شده و به پایان رسیده است،
مانند چادری که برچیده شده،
و مانند پارچهای که از کارگاه بافندگی قطع شده باشد.
فکر کردم خدا به زندگیام پایان داده است.
 13تمام شب از درد فریاد کشیدم،
گویی شیری تمام استخوانهای مرا میشکست.
فکر کردم خداوند به زندگیام پایان میدهد.
 14صدایم ضعیف و نازک بود،
و مثل یک کبوتر مینالیدم.
چشمانم از نگاه کردن به �آسمان خسته شده است.
ای خداوند ،مرا از تمام این بلایا خلاص کن.
 15چه بگویم؟ خداوند چنین کرده است.
جانم در عذاب است و نمیتوانم بخوابم.
 16ای خداوند ،من برای تو ،فقط برای تو زندگی میکنم.
مرا شفا ده و بگذار زنده بمانم.
 17در حقیقت تلخیای که من تح ّمل کردم به نفع من شد.
تو جان مرا از خطر برهان،
و تمام گناهان مرا ببخش.
 18هیچکس از دنیای مردگان نمیتواند تو را بستاید،
مردگان نمیتوانند به وفاداری تو اعتماد کنند.
 19فقط زندگان میتوانند تو را حمد و ثنا گویند،
همانطور که من تو را میستایم.
نیاکان به فرزندان خود خواهند گفت که شما چقدر
امین و با وفا هستید!
 20خداوندا ،تو مرا شفا دادی.
تو را با نواختن چنگ و سراییدن سرود ستایش میکنیم،
تا زندهایم در معبد بزرگ تو با سراییدن سرود ،تو را
ستایش خواهیم کرد.

39

قاصدانی از بابل

(دوم پادشاهان )19-12:20

مقارن همان روزها مردوک بالادان -پسر بالادان-
پادشاه بابل شنید که حزقیای پادشاه مریض بوده
و ش���فا یافته است .از این رو نامهای همراه با یک هدیه برای
او فرس���تاد2 .حزقیا �آنها را با خوشحالی پذیرفت و تمام ثروت
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خود یعنی ذخایر نق���ره ،طلا ،ادویهجات ،عطریّات و مه ّمات
جنگی خود را به �آنها نشان داد .چیزی در انبارها و خزائن او
در سرتاسر مملکت وجود نداشت که به �آنها نشان نداده باشد.
�3آنگاه اش���عیای نبی نزد حزقیای پادشاه رفت و از او پرسید:
«�آنها از کجا �آمده بودند و به تو چه گفتند؟»
حزقیا گفت�« :آنها از سرزمین دور دست ،از بابل �آمده بودند».
�«4آنها در کاخ تو چه دیدند؟»
«حزقیا پاس���خ داد� :آنها همهچیز را دیدند .چیزی در انبارها
نبود که من به �آنها نشان نداده باشم».
�5آنگاه اشعیا به پادشاه گفت« :خداوند متعال میگوید 6روزی
خواهد �آمد که هرچه در این کاخ وجود دارد -هرچه اجداد تو
تا به امروز جمع کردهاند -همهچیز به بابل برده خواهد ش���د،
و هیچ چیز باقی نخواهد مان���د7 .بعضی از فرزندان تو را هم
خواهند برد� .آنها را اخته میکنند و به صورت خواجه در کاخ
پادشاه بابل خدمت خواهند کرد».
8حزقیای پادشاه این پیام را چنین تعبیر کرد که در زمان زندگی
خودش صلح و امن ّیت برقرار خواهد بود .پس در جواب گفت:
«پیامی که از جانب خداوند �آوردهای ،نیکوست».
سخنان امید بخش

 40خدای ما میگوید« :قوم مرا تسلّی دهید� ،آنها را
تسلّی دهید!
 2مردم اورشلیم را دلگرم کنید.
به ایشان بگویید رنجهایشان به پایان رسیده،
و گناهانشان بخشیده شده است.
بهخاطر گناهانشان ،من �آنها را کاملا ً مجازات کردهام».
 3مردی فریاد میزند و میگوید:
«راهی برای خداوند در بیابان باز کنید!
و شاهراهی برای خدای ما در کویر �آماده سازید!
 4هر د ّره پر شود.
و کوهها هم سطح شوند.
ت ّپهها به دشت مبدّل شوند،
راههای کج راست ،و راههای ناهموار ،هموار خواهند شد.
�	5آنگاه جلال خداوند �آشکار خواهد شد،
و تمام مردم �آن را خواهند دید.
خداوند خودش چنین گفته است».
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 6ندا کنندهای میگوید« :این را اعلام کن!»
پرسیدم« :چه خبر را اعلام کنم؟»
«بگو که تمام �آدمیان مثل علف هستند؛
و بیش از گل علف دوام ندارند.
 7وقتی به ارادٔه خداوند باد بر �آنها میوزد،
علفها پژمرده و ُگلها خشک میشوند.
انسان مثل گیاه زودگذر است
�	8آری ،علفها پژمرده و ُگلها میخشکند،
ا ّما کلام خداوند تا ابد پایدار است».
 9برفراز کوهی بلند برو،
و این خبر خوش را به اورشلیم اعلام کن.
با صدای بلند فریاد بزن
و این خبر خوش را به صهیون اعلام کن!
فریاد بزن و ترسان نباش،
به شهرهای یهودا بگو که خدای �آنها می�آید!
 10خداوند قادر متعال می�آید تا با قدرت حکومت کند،
او با خودش قومی را که نجات داده است ،خواهد �آورد.
 11او مثل یک شبان از گلّٔه خود محافظت خواهد کرد.
او ب ّرهها را با هم جمع میکند
و �آنها را در�آغوش خود به �آغل می َبرد.
و میشها را هم با ملایمت ،هدایت میکند.
خدای غیر قابل مقایسه

�	12آیا کسی میتواند �آب اقیانوسها را با کف دست خود،
یا �آسمان را با وجبهای خویش اندازه بگیرد؟
�آیا کسی میتواند تمام خاک زمین را در یک فنجان
جای دهد،
و یا کوهها و ت ّپهها را در ترازویی وزن کند؟
 13چه کسی میتواند به خداوند بگوید که او باید چه کند؟
یا چه کسی میتواند به او تعلیم دهد یا او را نصیحت
کند؟
 14خداوند با چه کسی مشورت میکند
تا بداند ،درک کند
و بیاموزد چگونه هر چیزی میباید انجام شود؟
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 15ملّتها در برابر او ناچیز
و مثل یک قطرٔه �آب میباشند.
و جزایر دوردست برای او از غبار سبکترند.
 16تمام حیوانات جنگلهای لبنان،
برای قربانی در حضور خدای ما کافی نیست،
و چوب تمام درختان �آن نمیتواند �آتش کافی ایجاد
کند.
 17ملّتها در برابر او به حساب نمی�آیند.
 18پس خدا را با چه کسی میتوان مقایسه کرد؟
و به چه چیز میتوان او را تشبیه و توصیف کرد؟
 19او مثل ُبتی نیست که استادکاری �آن را ساخته باشد،
یا زرگری با طلا �آن را روکش کند
و با زنجیرهای نقرهای �آن را بیاراید.
 20کسیکه توانایی خرید ُبتهای طلایی و نقرهای را نداشته
باشد،
ُبتهای ساخته شده از چوبی را که نپوسد میگیرد.
او صنعتکار ماهری را مییابد
تا ُبتی بسازد که ثابت باشد و به زمین نیفتد.
�	21آیا این را نمیدانید؟ �آیا قبلا ً به شما گفته نشده است؟
�آیا نشنیدهاید که دنیا چگونه شروع شد؟
�	22آن کس که �آنها را به وجود �آورده بر تخت خود،
بر فراز زمین و در ورای �آسمانها نشسته است.
مردم روی زمین مثل مورچههای ریزی در حرکت
هستند،
او �آسمان را چون پردهای گسترده
و مثل خیمهای برای زندگی پهن کرده است.
 23او فرمانروایان زورمند را ساقط
و �آنها را نابود میکند.
�	24آنها مثل نهالهایی هستند که تازه روییدهاند
و ریشٔه �آنها هنوز قوی نشده است.
�آن وقت خداوند بادی میوزاند و
�آنها را مثل کاه پراکنده میکند.
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 25خدای قدّوس را با چه کسی میتوان مقایسه کرد؟
�آیا کس دیگری شبیه او وجود دارد؟
 26به �آسمان نگاه کنید!
چه کسی این ستارگان را �آفریده است؟
و چه کسی �آنها را چون یک ارتش هدایت میکند؟
او تعداد �آنها و نام هریک از �آنها را میداند!
او �آنقدر تواناست
که هرگز حتّی یکی از �آنها ُگم نمیشود.
 27ای اسرائیل ،پس چرا شکایت میکنی
و میگویی که خداوند از مصیبتهای تو �آگاه نیست،
یا توجهی به بیعدالتیهایی که متح ّمل میشوی ،ندارد؟
�	28آیا نمیدانید؟ �آیا نشنیدهاید؟
خداوند ،خدای جاودان است.
او تمام جهان را �آفریده،
و هیچوقت خسته یا فرسوده نخواهد شد.
هیچکسی افکار او را درک نمیکند.
 29او به افراد ضعیف و خسته نیرو میبخشد.
 30حتّی جوانان نیروی خود را از دست میدهند
و مردان جوان از خستگی میافتند.
 31ا ّما کسانیکه برای کمک به خداوند توکّل میکنند،
نیروی تازه مییابند.
�آنها مثل عقاب پرواز خواهند کرد،
و از دویدن ،خسته
و از راه رفتن ،فرسوده نخواهند شد.

41

خداوند به اسرائیل اطمینان میدهد

خداوند میگوید:
«ای جزایر دوردست ساکت باشید و به من
گوش دهید!
حاضر شوید و دعوی خود را در دادگاه ارائه کنید،
در دفاع از خود صحبت کنید.
بیایید با هم تصمیم بگیریم و ببینیم حق با کیست.

« 2چه کسی �آن فاتح را از شرق �آورد
و در همهجا به او پیروزی میدهد؟
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چه کسی او را بر پادشاهان و ملّتها پیروز میگرداند؟
زیر ضربات شمشیرش ،همه مثل گرد و خاک ُخرد
میشوند.
تیرهایش همه را مثل کاه در برابر باد پراکنده میکند.
 3او �آنها را تعقیب میکند و با خیال راحت پیش میرود
و با چنان سرعتی حرکت میکند که گویی پاهایش
زمین را لمس نمیکنند.
 4باعث این اتّفاقات کیست؟
چه کسی مسیر تاریخ را تعیین کرده است؟
من ،خداوند ،در ابتدا �آنجا بودم،
و من ،خداوند خدا ،در پایان کار هم در �آنجا خواهم
بود.
« 5مردمان سرزمینهای دوردست �آنچه را که من کردهام،
دیدهاند.
�آنها ترسیدند و از ترس برخود میلرزند.
پس �آنها همه با هم نزدیک میشوند.
 6صنعتکاران کمک میکنند و یکدیگر را تشویق
مینمایند.
 7ن ّجار ،به زرگر �آفرین میگوید،
و صیقل دهندٔه بت،
�آن کسی را که بت را میخ میکند ،تشویق میکند.
�آنها میگویند' :لحیم �آن خوب است!'
و �آن وقت �آنها بت را با میخ در جای خودش محکم
میکنند تا تکان نخورد.
« 8ا ّما تو ای اسرائیل ،ای بندٔه من،
تو قوم برگزیده من
و از نسل ابراهیم -دوست من -هستی.
 9من تو را از دورترین قسمتهای جهان �آوردهام،
و از دورترین نقاط تو را خواندم،
و به تو گفتم' :تو بندٔه من هستی،
من تو را رد نکردم ،تو را برگزیدم'.
 10نترس ،من با تو هستم!
من خدای تو هستم! از هیچ چیز ترسان مباش،
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من تو را تقویت میکنم و به تو کمک خواهم کرد.
من از تو حمایت میکنم و تو را نجات خواهم داد.
�« 11آنها که از تو خشمگین هستند،
شرم شکست را خواهند دانست.
و �آنها که با تو بجنگند خواهند مرد،
 12و از روی زمین محو خواهند شد.
 13من خداوند ،خدای تو هستم،
من تو را تقویت میکنم و به تو میگویم،
'نترس ،من با تو هستم»'.
14خداوند میگوید:
«ای اسرائیل ،گرچه کوچک و ضعیفی،
ا ّما نترس ،من به تو کمک خواهم کرد.
من ،خدای قدّوس اسرائیل ،همان کسی هستم که تو را
نجات خواهد داد.
 15من تو را مانند خرمنکوبی،
با تیغکهای نو و تیز خواهم ساخت.
تو کوهها را درهم میکوبی
و ت ّپهها را مثل خاک ُخرد خواهی کرد.
 16تو �آنها را به هوا پرت میکنی
و توفانی �آنها را پراکنده خواهد ساخت.
�آن وقت شادمان خواهی شد چون من خدای تو هستم.
و من -خدای قدّوس اسرائیل -را ستایش خواهی کرد.
« 17وقتی قوم من احتیاج به �آب دارند،
و گلوی �آنها از تشنگی خشک شده،
�آن وقت من خداوند به دعای �آنها پاسخ میدهم،
من ،خدای اسرائیل هیچوقت �آنها را ترک نخواهم
کرد.
 18من در ت ّپهای بی�آب و علف نهرهای �آب جاری خواهم
ساخت،
و چشمههای �آب در دشتها روان خواهد شد.
من بیابانهای خشک را به برکههای �آب مبدّل خواهم ساخت،
و زمین خشک را به چشمههای روان.
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 19من در بیابان درختان سدر،
اقاقیا ،مورد سبز و زیتون خواهم رویانید.
در زمینهای بایر ،جنگلها خواهد رویید،
جنگلهایی از درختان کاج و سرو و چنار.
 20مردم این را خواهند دید ،و خواهند دانست
که من ،خداوند ،این کار را کردهام.
�آنها بالاخره خواهند فهمید
که خدای قدّوس اسرائیل همٔه این کارها را کرده
است».
خداوند و خدایان دروغین

21خداوند ،پادشاه اسرائیل ،چنین میگوید:
«ای خدایان ملّتها ،دعوی خود را ارائه،
و قانع کنندهترین دلیلهای خود را مطرح کنید!
 22بیایید و بگویید چه چیز در حال وقوع است،
تا معنی �آن را وقتی واقع میشود ،بدانیم.
اتّفاقات گذشته را برای دادگاه بیان کنید
و معنی �آن را به ما بگویید.
 23حوادث �آینده را به ما بگویید،
�آنگاه خواهیم دانست که شما خدایان هستید!
باعث امر خیری شوید ،یا بلایی نازل کنید،
ما را بترسانید و متح ّیر کنید.
 24شما چیزی نیستید و کارتان هم پوچ است،
و �آنها که شما را میپرستند� ،آدمهای ذلیلی هستند.
« 25کسی را از مشرق برگزیدهام،
تا از شمال حمله کند.
او حکمرانان را مثل ِگل لگدمال،
و همچون کوزهگری �آنها را مانند ِگل پایمال میکند.
 26کدامیک از شما ،این را پیش بینی کرده بود،
تا ما میتوانستیم بگوییم که ح ّق با شما بود؟
هیچیک از شما حتّی یک کلمه دربارٔه �آن چیزی نگفت،
و هیچکس چیزی از شما نشنید.
 27من ،خداوند ،برای اولین بار این خبر را به صهیون دادم،
من قاصدی به اورشلیم فرستادم تا بگوید،
'قوم شما می�آیند� ،آنها به وطن خودشان برمیگردند'.
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 28وقتی به جمع خدایان نگاه کردم،
هیچکدام چیزی برای گفتن نداشتند،
و هیچیک نتوانستند به سؤالات من جواب بدهند.
 29این خدایان همه پوچ هستند،
هیچکاری نمیکنند.
این ُبتها همه ضعیف و ناتوانند».

42

بندۀ خداوند

خداوند میگوید:
«این است بندٔه من که به او قدرت میبخشم.
کسیکه من او را برگزیدهام و از او خشنود هستم.
او را از روح خود ُپر کردهام،
و او عدالت را برای تمام ملّتها خواهد �آورد.
 2او فریاد نمیزند ،صدای خود را بلند نمیکند،
و کسی سخنان او را در کوچهها نخواهد شنید.
 3او ِنی خمیده را نخواهد شکست
و چراغ کم نور را خاموش نمیکند.
او عدالت پایدار برای همه به ارمغان خواهد �آورد.
 4او امید و جر�أت خود را از دست نمیدهد.
تا عدالت را بر تمام روی زمین استوار نماید.
مردم سرزمینهای دوردست با اشتیاق منتظر تعالیم او
هستند».
 5خدا �آسمانها را �آفرید و �آنها را گسترش داد،
او زمین و هرچه را در �آن زیست میکند ،شکل داد
و به تمام انسانها زندگی و نفس بخشید.
اکنون خداوند -خدا -به بندٔه خود میگوید:
« 6من ،خداوند ،تو را خواندهام و به تو قدرت بخشیدهام
تا عدالت را در تمام روی زمین اجرا کنی.
به وسیلٔه تو من با تمام مردم جهان پیمانی میبندم؛
و به وسیلٔه تو به همٔه ملّتها نوری میبخشم.
 7تو چشمان کوران را باز میکنی،
و زندانیان را از سیاهچال �آزاد میسازی.
« 8من تنها خداوند ،خدای تو هستم.
هیچ خدایی در جلال من شریک نیست
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و هیچ ُبتی از ستایش من سهمی ندارد.
 9هرچه پیشگویی کرده بودم ،به وقوع پیوسته است.
اکنون از چیزهای تازهتری
قبل از �آنکه شروع شوند ،به شما خبر میدهم».
سرود ستایش

 10سرودی تازه برای خداوند بسرایید،
ای تمامی زمین ،در ستایش او بسرایید،
هرچه در دریاست و موجوداتی که در �آن زندگی
میکنند ،او را بستایند.
ای جزایر دوردست و تمام سکنٔه �آنها بسرایید.
 11بیابان و شهرهای �آن خداوند را بستایند،
مردم قیدار خداوند را حمد گویند!
�آنها که در شهر سالع زندگی میکنند
از فراز کوهستانها فریاد شادی بر�آورند.
�	12آنها که در سرزمینهای دوردست زندگی میکنند،
خداوند را ستایش و تمجید کنند.
 13خداوند مثل یک جنگجو به جنگ میرود،
او برای کارزار �آماده است.
او با فریاد ،فرمان جنگ و حمله را میدهد،
و قدرت خود را به دشمنانش نشان میدهد.
خدا قول میدهد به قوم خود کمک کند

14خدا میگوید:
«مدّت زیادی ساکت بودم
و به �آنها پاسخی ندادم.
ا ّما اکنون زمان �آن رسیده که اقدام کنم،
من مانند زنی که در درد زایمان است فریاد میزنم.
 15من کوهها و تلها را ویران
و دشتهای سرسبز و پر درخت را خشک میکنم.
د ّرههای پر �آب را به بیابان ُمبدّل میکنم و
خزائن �آب�آنها را میخشکانم.
« 16قوم نابینای خود را
در راههایی که هرگز نرفتهاند ،رهبری خواهم کرد.
ظلمت �آنها را به نور
و زمین ناهموار را در برابر �آنها هموار خواهم کرد.
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این است وعدههای من
و همٔه �آنها واقع خواهد شد.
 17تمام کسانیکه به ُبتها توکّل دارند
و شمایل را خدا میخوانند،
پست و شرمسار خواهند شد».

قوم اسرائیل عبرت نمیگیرد

18خداوند میگوید
«ای قوم ناشنوا ،گوش دهید،
و ای نابینایان با دقّت نگاه کنید!
�	19آیا کسی از بندٔه من اسرائیل ،کورتر،
و کسی از برگزیدٔه من کَرتر میباشد؟
 20ای اسرائیل ،چیزهای زیادی دیدهای،
ا ّما چیزی از �آنها �آموختهای؟
تو گوشهایی داری که میشنوند،
ا ّما �آیا واقعاً چه چیز شنیدهای؟»
 21خداوند ،خدایی است که به نجات تو اشتیاق دارد،
به همین منظور شریعت و تعالیم خود را نمونه ساخت،
و انتظار داشت که قوم خودش� ،آنها را محترم بدارند.
 22ا ّما اکنون قومش تاراج شدهاند.
�آنها در سیاهچالها محبوس،
و در زندانهای دوردست ،مخفی هستند.
اموال �آنها را ربودند و غارت کردند
و هیچکس برای رهایی �آنها نیامد.
�	23آیا کسی از شما به این گوش میدهد؟
�آیا از امروز به بعد با دقّت گوش خواهید داد؟
 24چه کسی اسرائیل را تسلیم تاراج کنندگان کرد؟
خداوند خودش چنین کرد ،چون ما برضد او گناه کردیم!
ما �آنطور که او میخواست زندگی نکردیم،
و تعالیم او را اطاعت ننمودیم.
 25از این رو او ما را وادار کرد تا قدرت خشم او را حس
کنیم
و متح ّمل خشونت جنگ شویم.
خشم او مانند �آتش در اسرائیل برافروخته شد،
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ولی ما نمیدانستیم چه میگذرد
و از ای ن وقایع اصلا ً چیزی نیاموختیم.

43

وعدۀ خدا برای نجات قوم خودش

ای اسرائیل ،خداوندی که تو را �آفریده است،
میگوید:
«نترس ،من تو را نجات خواهم داد.
من تو را به اسم خواندم و تو به من تعلّق داری.
 2وقتی تو از �آبهای عمیق میگذری ،من با تو خواهم بود.
مشکلات بر تو چیره نخواهند شد.
وقتی از میان �آتش رد شوی ،نمیسوزی،
و سختیها به تو صدمهای نخواهند زد.
 3چون من ،خداوند ،خدای تو
قدّوس اسرائیل هستم که تو را نجات میدهم.
برای �آزادی تو مصر را فدا میکنم؛
و برای نجات جان تو سبا و حبشه
 4و تمام ملّتها را فدا خواهم کرد.
زیرا تو برایم عزیز هستی
و چون تو را دوست دارم و به تو افتخار میکنم.
 5نترس ،من با تو هستم!
«از سرزمینهای دوردست ،هم از مشرق و از مغرب
قوم تو را برمیگردانم.
 6به شمال میگویم �آنها را �آزاد کن
و به مشرق دستور میدهم مانع رفتن �آنها نشود.
بگذارید قوم من از سرزمینهای دوردست
واز تمام نقاط جهان بازگردند.
�	7آنها قوم خود من هستند،
من �آنها را �آفریدم تا باعث جلال من باشند».
اسرائیل شاهد خداوند است

8خدا میگوید:
«قوم مرا به دادگاه احضار کنید.
�آنها چشم دارند ،ا ّما نابینا هستند؛
�آنها گوش دارند ،ولی نمیشنوند.
 9ملّتها را برای محاکمه حاضر کنید.
کدامیک از خدایان �آنها میتوانند �آینده را پیشگویی کنند؟
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کدامیکاز �آنها توانستند �آنچه را که اکنون واقع
میشود ،پیشگویی کنند؟
بگذارید این خدایان شاهدان خود را بیاورند
و حق خود را ثابت کنند،
و به صداقت گفتار �آنها شهادت بدهند.
« 10ای قوم اسرائیل ،شما شاهدان من هستید.
من شما را برگزیدم تا بندٔه من باشید،
تا اینکه مرا بشناسید و به من ایمان �آورید،
و بدانید که من تنها خدا هستم.
غیراز من خدایی نیست ،نبوده و نخواهد بود.
« 11من تنها خداوند هستم
و فقط من میتوانم شما را نجات بخشم.
 12از پیش گفتم �آنچه باید واقع شود،
و بعد به داد شما رسیدم.
خدایان ملّتهای بیگانه هرگز چنین نکردند،
شما شاهدان من هستید.
 13من خدا هستم و برای همیشه خواهم بود.
هیچکس نمیتواند از دست من بگریزد،
و هیچکس نمیتواند �آنچه را من کردهام ،تغییر دهد».
فرار از بابل

14خدای ق���دّوس اس���رائیل -خداون���دی ک���ه منج���ی
توست -میگوید:
«برای نجات تو ارتشی را برضد بابل خواهم فرستاد،
و دروازههای شهر را درهم خواهم شکست،
و فریاد مردم �آن شهر به گریه تبدیل خواهد شد.
 15من خداوند ،خدای قدّوس تو هستم.
ای اسرائیل ،من تو را �آفریدم و من پادشاه تو هستم».
 16در سالیان گذشته ،خداوند راهی از درون دریا،
و طریقی از میان رودهای پرپیچ و خم گشود.
 17او ارتشی نیرومند
ارتشی مج ّهز به ا ّرابههای جنگی و سوارهنظام -را بهسوی نابودی رهبری کرد.
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�آنها سقوط کردند و هیچوقت برنخاستند،
و مثل شعلٔه یک چراغ خاموش شدند.
18خداوند میگوید:
«به �آنچه در قدیم ُرخ داد ،متّکی نباش
و با خاطرات گذشته زندگی نکن.
 19به کارهای تازهای که میکنم نگاه کن.
�آنها در حال وقوع هستند ،تو میتوانی �آنها را هم
اکنون ببینی!
من راهی از داخل بیابان خواهم ساخت
و در �آنجا نهرهای �آب برایت جاری خواهم کرد.
 20وقتی نهرهای �آب را در بیابان جاری سازم
و �آب کافی به قوم برگزیدٔه خودم بدهم،
�آنگاه حتّی حیوانات وحشی نیز حرمت مرا نگاه خواهند
داشت،
و شغال و شترمرغها هم مرا ستایش خواهند کرد.
�	21آنها قومی هستند که من برای خودم �آفریدم،
و �آنها با سراییدن سرودها مرا ستایش خواهند کرد!»
گناه اسرائیل

22خداوند میگوید:
«ای اسرائیل تو از دست من خسته شدی،
و دیگر مرا پرستش نکردی.
 23تو قربانیهای سوختنی از گوسفندان خود به حضور من
نیاوردی،
و با قربانیهای خود احترام مرا نگاه نداشتی.
من با انتظار دریافت هدایا ،باری بردوش تو نبودم،
و با توقع سوزاندن ُبخور تو را خسته نکردم.
 24تو برای من ُبخور نخریدی
و مرا با چربیهای حیوانات خودت راضی نکردی.
در عوض تو با گناهان خودت باری بر دوش من شدی،
با خطاهایی که مرتکب شدهای مرا خسته کردی.
 25با وجود این ،من خدایی هستم که گناهان تو را
میبخشد،
چون این ذات من است.
من از گناهانت برضد تو استفاده نخواهم کرد.
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« 26بیا تا به دادگاه برویم ،اتّهامات خود را بیاور!
دعوی خود را ارائه کن تا ثابت کند حق با توست!
 27اجداد نخستین تو همه گناه کردند،
رهبران تو برضد من گناه ورزیدند،
 28و حکام تو جایگاه مقدّس مرا بیحرمت ساختند.
از این رو من به اسرائیل ویرانی �آوردم،
و اجازه دادم به قوم خودم توهین شود».

44

خداوند ،خدای واحد است

خداوند میگوید:
«ای اسرائیل ،ای بندٔه من،
ای فرزندان یعقوب و قوم برگزیدٔه من ،گوش کنید!
 2من خداوندی هستم که تو را �آفریدهام،
از روز تولّدت ،از تو حمایت کردهام.
نترس ،تو بندٔه من
و قوم برگزیده و محبوب من هستی.

« 3من به زمین تشنه �آب میدهم
و در زمینهای خشک ،نهرهای �آب جاری خواهم
ساخت.
روح خود را بر فرزندانت
و برکت خویش را در خاندانت خواهم ریخت.
�	4آنها مثل گیاهان در زمینهای پر �آب
و مانند درختان بید ،در مسیر نهر �آب رشد خواهند
کرد.
« 5همٔه مردم -یکی یکی -می�آیند و خواهند گفت' :من از
�آن خداوندم'.
�آنها می�آیند تا به قوم اسرائیل ملحق شوند.
همه ،نام خداوند را بر بازوی خود مینویسند،
و خود را عضوی از قوم اسرائیل میدانند».
 6خداوندی که فرمانروایی میکند و حامی اسرائیل است،
خداوند متعال چنین میگوید:
«من اول و �آخر و تنها خدا هستم،
و خدایی غیراز من وجود ندارد.
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�	7آیا کس دیگری میتوانست �آنچه را من کردهام ،بکند؟
چه کسی میتوانست مثل من تمام وقایع را،
از ابتدا تا روز �آخر اینطور پیشگویی کند؟
 8ای قوم من ترسان نباش.
تو میدانی که از زمانهای قدیم تا امروز
من هرچه را که میبایست واقع شود ،از پیش گفتم،
و شما شاهدان من هستید.
�آیا خدای دیگری هست؟
�آیا خدای توانای دیگری وجود دارد که من دربارهاش
نشنیده باشم؟»
بتپرستی حماقت است

9تمام کسانیکه ُبتها را میسازند� ،آدمهای بیارزشی هستند
و خدایانی را که �آنقدر گرامی میدارند ،بیفایدهاند� .آنها که
چنین خدایانی را میپرستند ،کور و احمقند و شرمسار خواهند
شد10 .فایدهای ندارد که از فلز شمایلی ساخته و بعد �آن را به
عنوان خدا پرستش کرد11 .هرکس �آنها را بپرستدَ ،پست خواهد
شد .کسانیکه ُبتها را میسازند انسانهایی بیش نیستند .بگذارید
�آنها به دادگاه برای محاکمه حاضر شوند ،در نتیجه به وحشت
خواهند افتاد و متح ّمل شرمساری خواهند شد.
12فلزکاری ،فلزی را برمیدارد و روی �آتش با �آن کار میکند.
با بازوی توانایش �آنقدر با ُپتک �آن را میکوبد تا شکل دلخواه را
بگیرد .او وقتی کار میکند گرسنه ،تشنه و خسته میشود.
13ن ّجار چ���وب را اندازه میگیرد .ب���ا گچ تصویری را روی
�آن رسم میکند و با ابزار خود �آن را می ُب ّرد و به صورت یک
انسان -انسانی با اندام زیبا -درمی�آورد و �آن وقت �آن را در خانٔه
خودش میگذارد14 .او میتوانست برای این منظور از چوب
درخت سدر ،کاج و یا درختی دیگر از جنگل استفاده کند.
او همچنین میتوانست درخت تازهای بکارد و منتظر بماند تا
باران ببارد و �آن رش���د کند15 .او قسمتی از چوب درخت را
برای سوخت به کار می َب َرد و قسمت دیگری را برای ساختن
بت .از قس���متی از �آن چوب برای برافروختن �آتشی برای گرم
کردن خودش و پختن نان اس���تفاده میکند و با قسمتی دیگر
خدایی میسازد و �آن را پرس���تش میکند16 .با قسمتی از �آن
چوب� ،آتش���ی برای کباب کردن گوشت درست میکند� ،آن
را میخورد و سیر میشود .او خود را با �آن �آتش گرم میکند
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و میگوید« :چ���ه گرم و چه خوب اس���ت17 ».با بق ّیٔه چوب
ُبتی میسازد ،در برابر �آن تعظیم میکند و �آن را میپرستد .در
مقابل���ش دعا میکند و میگوید« :تو خدای من هس���تی ،مرا
نجات بده!»
18چنین مردمی �آنقدر احمق هس���تند که نمیتوانند بفهمند
چه میکنند� .آنها چشمها و ذهنهای خود را در برابر حقیقت
بستهاند19 .سازندٔه بت �آنقدر عقل و شعور ندارد که به خود
بگوید« :قسمتی از چوب را سوزاندم ،روی �آتش �آن نان پختم،
گوشت را کباب کردم و خوردم و با بق ّیٔه �آن ُبتی ساختم .پس
اکنون در برابر یک تکه چوب تعظیم میکنم».
20این کار مانند خوردن خاکس���تر ،بیمعنی اس���ت .عقاید
احمقان���هاش چنان او را گمراه س���اخته ک���ه هیچکس دیگری
نمیتوان���د به او کمکی کند .او نمیتوان���د بپذیرد ُبتی که در
دست گرفته ،اصلا ً خدا نیست.
خداوند آفریننده و نجاتدهنده است

21خداوند میگوید:
«ای اسرائیل ،این را بهخاطر داشته باش
و به یاد بیاور که تو بندٔه من هستی.
من تو را �آفریدم که بندٔه من باشی
و هیچوقت تو را فراموش نمیکنم.
 22من گناهان تو را مثل ابر کنار زدم .به نزد من بازگرد.
من همان کسی هستم که تو را نجات میدهد».
 23ای �آسمانها ،از شادی فریاد بر�آورید،
ای اعماق زمین صدای خود را بلند کنید.
ای کوهستانها و تمام درختان جنگل از شادی فریاد
بزنید!
خداوند ،بزرگی خود را با نجات قوم خودش
اسرائیل نشان داده است.
« 24من خداوند ،و منجی تو هستم.
من تو را �آفریدم.
من خداوند و �آفریدگار همه چیز هستم.
من به تنهایی �آسمانها را گسترانیدم،
و وقتی زمین را به وجود �آوردم کسی به من کمک نکرد.
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 25من حماقت فالگیران
و جهالت ر ّمالان را �آشکار میکنم.
من گفتار حکیمان را رد میکنم
و نشان میدهم که حکمت �آنها حماقت است.
 26ا ّما وقتی بندٔه من پیشگوییای میکند،
یا وقتی من نبیای میفرستم که خواستٔه مرا بیان کند،
من �آن خواسته و �آن پیشگوییها را تح ّقق میبخشم.
من به اورشلیم میگویم که مردم بار دیگر در �آن زندگی
خواهند کرد،
و شهرهای یهودا بار دیگر ساخته خواهد شد.
�آن شهرها گویی از ویرانهها برخاستهاند.
 27با فرمان من اقیانوسها خشک میشوند.
 28من به کوروش میگویم' :تو از طرف من حکومت
خواهی کرد.
تو کاری را خواهی کرد که من میخواهم انجام دهی:
تو دستور خواهی داد که اورشلیم بازسازی شود،
و بنیاد معبد بزرگ گذاشته شود»'.

45

خداوند کوروش را برمیگزیند

خداوند کوروش را برای پادشاهی برگزیده است.

خداوند او را گماشته است تا ملّتها را به زیر سلطٔه خود
در�آورد،
و تا پادشاهان را از تختهایشان به زیر �آورد.
خداوند دروازههای شهرها را به روی او خواهد گشود.
خداوند به کوروش میگوید:
 2من خودم ،راه تو را هموار خواهم ساخت،
و کوهها و ت ّپهها را هم سطح خواهم کرد،
من دروازٔه برنزی �آنها را فرو میریزم،
و کلونهای �آهنی را ُخرد خواهم کرد.
 3من خزائن و گنجینههای مخفی شده در جایهای تاریک
و مخفی را به تو خواهم داد،
�آنگاه تو خواهی دانست که من خداوند ،خدای
اسرائیل ،هستم
که تو را به اسم خوانده است.
 4من تو را انتخاب کردم تا به بندٔه من اسرائیل،
قومی را که من برگزیدم ،کمک کنی.
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من این افتخار را به تو دادم،
هرچند تو هنوز مرا نمیشناسی.
 5من خداوند هستم و غیراز من خدایی نیست.
من به تو قدرت لازم را خواهم داد،
هرچند هنوز مرا نمیشناسی.
 6من این کار را میکنم تا همٔه مردم،
از سرتاسر جهان-بدانند که من خداوند هستم،
و غیراز من خدایی نیست.
 7من هم نور و هم تاریکی را �آفریدم.
من هم برکتمیدهم و هم بلا نازل میکنم.
من ،خداوند ،همٔه این چیزها را پدید می�آورم.
 8من پیروزی را از �آسمان مانند باران نازل میکنم.
زمین �آن را میپذیرد
و شکوفههای �آزادی و عدالت از �آن میروید.
من ،خداوند ،همٔه این چیزها را به عمل می�آورم.
خداوندِ خلقت و تاریخ

�	9آیا یک ظرف ِگلی که شبیه سایر ظروف است میتواند
با سازندٔه خود بحث کند؟
�آیا ِگل میتواند از کوزهگر بپرسد او چه میکند؟
�آیا کوزه میتواند از دست کوزهگر شکایت کند
و بگوید او مهارت ندارد؟
�	10آیا کسی جر�أت میکند به والدین خود بگوید،
چرا شما مرا اینطور به وجود �آوردهاید؟
 11خداوند ،خدای قدّوس اسرائیل،
کسیکه �آینده را شکل میدهد ،میگوید:
«شما هیچح ّقی ندارید مرا در مورد فرزندانم مورد سؤال
قرار دهید،
یا به من بگویید چه باید میکردم!
 12من زمین را ساختم
و انسان را �آفریدم تا در �آن زندگی کند.
با قدرت خود �آسمانها را گسترانیدم،
و خورشید و ماه و ستارگان را تحت فرمان خویش در�آوردم.
 13من خودم کوروش را برانگیختم
1320

اشعیا 45

تا هدف مرا پیاده و عدالت را اجرا کند.
من تمام راههای او را راست میگردانم.
او شهر من ،اورشلیم را بازسازی،
و اسیران را �آزاد خواهد کرد.
هیچکس برای این کار به او مزد یا رشوهای نداده است».
خدای متعال چنین گفته است.
14خداوند به اسرائیل میگوید:
«ذخایر مصر و حبشه از �آن تو خواهد شد،
و مردان بلند قامت سبا ،بردگان تو خواهند شد،
و �آنها دست بسته به دنبال تو خواهند �آمد.
�آنها در برابر تو تعظیم میکنند و خواهند گفت که
خدا با توست ،او تنها خداست.
 15خدای اسرائیل که قومش را نجات میدهد،
خدا خودش را پنهان میکند.
 16سازندگان ُبتها ،همه شرمسار خواهند شد
و �آبروی همٔه �آنها خواهد رفت.
 17ا ّما خداوند ،اسرائیل را نجات داده است،
و پیروزی او تا به ابد خواهد بود،
و قوم او هیچوقت شرمنده نخواهد شد».
 18خداوندی که �آسمانها را �آفریده،
همان خدایی که زمین را نیز بسرشت،
�آن را استوار و پایدار نیز ساخت.
�آن را بایر و بیمصرف خلق نکرد،
بلکه �آن را طوری �آفرید
که برای زندگی انسان مناسب باشد.
این است �آن کسیکه میگوید:
«من خداوند هستم و غیراز من خدایی نیست.
 19من در خفا سخن نگفتهام
و هدفم را از مردم پنهان نکردهام.
من از قوم اسرائیل نخواستم
مرا در سرزمینی بایر و بیمصرف بجویند.
من خداوند هستم ،حقیقت را میگویم،
و حق را اعلام میکنم».
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خداوند جهان و بُتهای بابل

20خداوند میگوید:
«ای ملّتها و مردم جهان،
و تمام کسانیکه بعد از سقوط بابل زنده میمانید،
همچنین �آنهایی که با ُبتهای چوبی خود رژه میروید
و به حضور خدایانی دعا میکنید که نمیتوانند شما را
نجات دهند،
مردمی که اصلا ً چیزی نمیدانند،
همه با هم جمع شوید ،خود را برای محاکمه حاضر کنید.
 21بیایید و دعوی خود را در دادگاه ارائه کنید؛
بگذارید مدافعان با هم شور و مشورت کنند.
چه کسی در زمانهای گذشته دربارٔه �آنچه به وقوع
خواهد پیوست ،پیشگویی کرد؟
�آیا من -خداوند ،خدای عادل که قومش را نجات
میدهد -چنین نکردم؟
خدای دیگری وجود ندارد.
« 22ای تمام مردم جهان،
به سوی من بازگردید و نجات یابید!
من تنها خدا هستم و خدای دیگری نیست.
 23وعدههای من حقیقت دارد و تغییر نمیپذیرد.
به ذات خودم سوگند یاد میکنم
که همه به حضور من �آمده و زانو خواهند زد
و قول خواهند داد که نسبت به من امین و با وفا بمانند.
�« 24آنها خواهند گفت که فقط از طریق من،
پیروزی و قدرت یافت میشود،
ا ّما همٔه کسانیکه از من متن ّفرند ،دچار شرمساری
خواهند شد.
 25من ،خداوند تمام فرزندان یعقوب را �آزاد خواهم کرد،
و �آنها مرا ستایش خواهند کرد.
« 46این است عاقبت ُبتهای بابل!
روزی بِل و نِبو را میپرستیدند،
ا ّما امروز �آنها را بر پشت الاغها گذاشتهاند،
و باری سنگین برای این حیوانات خسته میباشند.
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ُبتها نمیتوانند خودشان را نجات دهند،
�آنها را برداشتهاند و به جای دور حمل میکنند.
این است عاقبت خدایان بابل!

« 3ای فرزندان یعقوب،
ای بازماندگان قوم من ،به من گوش کنید.
از روزی که به دنیا �آمدید ،من از شما مواظبت کردم.
 4من خدای تو هستم
و تا زمانی که پیر شوی و موهایت سفید شوند مراقب
تو خواهم بود.
من تو را �آفریدم ،از تو مواظبت خواهم کرد،
من به تو کمک میکنم و تو را خلاصی خواهم
بخشید».
 5خداوند میگوید« :با چه کسی مرا مقایسه میکنید؟
�آیا کس دیگری مثل من وجود دارد؟
 6مردم کیسههایشان را باز میکنند و س ّکههای طلا بیرون
می�آورند،
و نقره را در ترازو وزن میکنند.
�آنها زرگری اجیر میکنند تا برایشان خدایی بسازد؛
�آنگاه در برابر �آن تعظیم میکنند و �آن را میپرستند.
�	7آنها �آن را بر دوش خود میگذارند و �آن را حمل
میکنند.
�آنها �آن را در مکانی میگذارند و همانجا میماند،
و قادر نیست از جایی که هست ،حرکت کند.
اگر کسی پیش �آن دعا کند� ،آن قادر نیست جواب بدهد
یا �آنها را از بلایی برهاند.
« 8شما ای گناهکاران ،این را به یاد �آورید؛
و �آنچه را من کردهام در نظر داشته باشید.
 9به یاد بیاورید �آنچه در زمانهای قدیم واقع شد،
و �آگاه باشید که من تنها خدا هستم
و هیچکس مانند من نخواهد بود.
 10از ابتدا نتیجٔه کار را پیشگویی کردم،
و از زمانهای پیش شما را از �آنچه واقع میشود خبر کردم.
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گفتم که نقشههای من هیچگاه خنثی نخواهد شد،
و تمام �آنچه را خواستهام به وقوع خواهد پیوست.
 11من کسی را از شرق فرا میخوانم؛
او مثل یک پرندٔه شکاری با سرعت می�آید
و در اجرای �آنچه خواستهام موفّق خواهم شد.
من چنین گفتهام و �آن به انجام خواهد رسید.
« 12ای مردم خیرهسر ،که میپندارید از پیروزی دور هستید،
به من گوش کنید.
 13من روز پیروزی را نزدیک ساختم؛
دیگر �آن روز اصلا ً دور نیست.
پیروزی من ت�أخیر نخواهد کرد.
من اورشلیم را نجات میدهم،
و ع ّزت و احترام را به اسرائیل باز می�آورم».

47

سقوط بابل

خداوند میگوید:
«ای بابل از تختت فرود بیا
و در خاک و خاکستر روی زمین بنشین.
روزی تو مثل دختری باکره بودی ،شهری تسخیر نشده،
ا ّما دیگر ظریف و لطیف نیستی!
اکنون تو یک بردهای!
 2سنگ �آسیاب را بچرخان و گندم را �آرد کُن.
حجاب خود را بردار،
و لباسهای نفیست را از تن در�آور!
دامن خود را بالا بزن و از رود عبور کن!
 3مردم تو را لخت خواهند دید،
�آنها تو را تحقیر شده و شرمسار خواهند دید.
من انتقام خواهم گرفت و هیچکس نمیتواند مانع من شود».
 4خدای قدّوس اسرائیل ،ما را �آزاد میسازد،
اسم او خدای متعال است.
5خداوند به بابل میگوید:
«در سکوت و ظلمت بنشین؛
دیگر کسی تو را ملکٔه جهان نخواهد خواند!
 6من نسبت به قوم خودم خشمگین بودم؛
با �آنها چنان رفتاری کردم که گویی �آنها دیگر قوم من نیستند.
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من �آنها را به دست تو تسلیم کردم،
تو به هیچیک از �آنها رحم نکردی؛
حتّی با پیران با خشونت رفتار کردی.
 7فکر میکردی که تو همیشه ملکه خواهی بود،
به این چیزها توجهی نکردی
و به عاقبت کار نیندیشیدی.
« 8بشنو ،ای عاشقِ ل ّذتها،
و ای �آن کسیکه فکر میکنی در امن و امان هستی؛
تو ا ّدعا میکنی که به بزرگی خدا هستی،
و هیچکس مانند تو نیست.
فکر میکردی که هیچوقت بیوه نخواهی شد
و غم از دست دادن فرزندانت را نخواهی دید.
 9ا ّما در یک لحظه ،تنها در یک روز،
این هر دو برایت روی خواهد داد.
با وجود تمام جادوگریهایت،
شوهر و فرزندانت را از دست خواهی داد.
« 10تو به خودت و به نیرنگهایت اطمینان داشتی،
و فکر میکردی کسی نمیتواند تو را ببیند.
حکمت و دانش تو ،تو را گمراه کرد،
تو به خودت میگفتی' ،من خدا هستم،
دیگر کسی مثل من نیست'.
 11بلا بر تو نازل میشود،
و هیچیک از جادوگریهای تو نمیتواند جلوی �آن را
بگیرد.
ناگهان چنان ویرانیای بر تو خواهد �آمد،
که �آن را در خواب هم ندیدهای.
 12تمام سحر و افسونهای جادویی خود را که
از دوران جوانیات به کار میبردی حفظ کن.
شاید �آنها به تو کمکی بکنند؛
شاید بتوانی دشمنان خودت را با �آنها بترسانی.
 13با وجود تمام راهنماییهایی که به تو میشود،
فاقد قدرت هستی.
منجمها و ستارهشناسان تو
بگذار ّ
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�آنهایی که میتوانند ستارهها را بررسی و مدارهایکهکشان را رسم،
و هر ماه وقایع ماه بعد را پیشگویی کنند-
بیایند و تو را از �آنچه برایت اتّفاق میافتد� ،آگاه سازند.
�« 14آنها مانند پرکاهی هستند
که �آتش همٔه �آنها را خواهد سوزانید!
�آنها قادر نخواهند بود،
حتّی خودشان را از شعلههای سوزندٔه �آن نجات دهند.
این �آتش� ،آتش ملایم و مطلوبی نیست که بتوانند
خودشان را با �آن گرم کنند.
 15ستارهشناسان و طالعبینانی که در تمام عمرت تو را
راهنمایی میکردند،
دیگر ُجز این نمیتوانند کاری برای تو انجام دهند.
تمام �آنها تو را ترک میکنند و به راه خود خواهند رفت،
و هیچیک از �آنها باقی نمیماند که تو را رهایی دهد».
خداوند ،خدای آینده است

 48ای قوم اسرائیل ،ای فرزندان یهودا ،گوش کنید:
شما به نام خداوند سوگند یاد میکنید
و ا ّدعا میکنید که خدای اسرائیل را پرستش میکنید،
ا ّما حتّی یک کلمٔه �آن را باور ندارید.
 2با وجود این از اینکه شهروندان شهر مقدّس هستید
و به خدای اسرائیل،
خدای متعال ،متّکی هستید،
به خود میبالید.
3خداوند به قوم اسرائیل میگوید:
«از زمانهای قدیم �آنچه را که باید ُرخ دهد پیشگویی کردم،
سپس بلافاصله �آن را بعمل �آوردم.
 4میدانستم که شما �آدمهایی خودسر و لجباز،
مثل �آهن سخت و مثل برنز غیرقابل انعطاف -خواهید بود. 5من �آیندٔه شما را به ترتیب از قدیم پیشگویی کردم،
و وقایع را قبل از وقوع اعلام نمودم،
تا شما نتوانید ا ّدعا کنید و بگویید که
ُبتها و شمایل شما باعث وقوع �آنها بودند.
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�« 6آنچه از پیش گفتم ،همه تحقق یافته؛
و باید بپذیرید که پیشگوییهای من همه درست بوده است.
اکنون شما را از چیزهای تازهای که اتّفاق میافتد ،باخبر
میکنم؛
اتّفاقاتی که قبلا ً �آشکار نکرده بودم.
 7فقط در این زمان میگذارم �آنها روی دهند،
هیچوقت در گذشته چیزی شبیه این ُرخ نداده است.
اگر چنین چیزی ُرخ داده بود ،شما ا ّدعا میکردید که
همٔه �آن را میدانستید.
 8من میدانستم که شما قابل اعتماد نیستید،
و همیشه به عنوان سرکش و یاغی شهرت داشتید.
به این دلیل است که شما تا به امروز چیزی دربارٔه �آن
نشنیدهاید،
و کلمهای از �آن به گوش شما نرسیده است.
« 9برای اینکه مردم نام مرا ستایش کنند،
من جلوی خشم خود را میگیرم
و �آن را مهار میکنم و شما را از بین نمیبرم.
 10همانطور که نقره در کورٔه �آتش خالص میشود،
ش درد و تح ّمل �آزمودم.
همانطور من شما را در �آت ِ
�	11آنچه من میکنم بهخاطر نام خودم میکنم،
من نمیگذارم نامم بیحرمت شود،
و نمیگذارم هیچکس در جلالی که میبایست فقط
برای خودم باشد ،شریک شود».
کوروش ،رهبر برگزیدۀ خداوند

12خداوند میگوید:
«ای اسرائیل ،ای مردمی که من خواندهام ،بشنوید!
من خدا ،اولین و �آخرین و تنها خدا هستم!
 13دستهای من بنیاد زمین را گذاشت
و �آسمانها را گسترانید،
وقتی من زمین و �آسمان را احضار کنم،
�آنها فوراً می�آیند و در حضور من میایستند.
« 14گرد �آیید ،و همه گوش دهید!
هیچ خدایی نمیتوانست از پیش بگوید
کسی را که من برگزیدهام به بابل حمله کند،
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او �آنچه من از او بخواهم ،انجام میدهد.
 15من �آن کسی هستم که سخن گفت و او را فراخواند،
من او را �آوردم و به او موفق ّیت دادم.
« 16اکنون نزدیک بیا ،و به �آنچه میخواهم بگویم ،گوش بده.
از ابتدا به طور واضح سخن گفتم،
و کلام من همیشه تح ّقق یافته است».
(اکنون خدای متعال قدرت خود را به من داده و مرا فرستاده است).
نقشۀ خداوند برای قوم اسرائیل

 17خدای قدّوس اسرائیل
خداوندی که منجی توست -میگوید:«من خداوند ،خدای تو هستم،
خدایی که میخواهد خیر و صلاح خودت را به تو بیاموزد
و تو را به راهی که میباید بروی ،رهبری میکند.
« 18اگر تو فقط به دستورات من گوش میدادی!
�آنگاه برکات ،مثل نهری که هرگز خشک نمیشود
به جانب تو جریان میداشت.
و پیروزی مثل امواج ممتد کنار ساحل،
به سوی تو روان میبود.
 19فرزندان تو ،مثل دانههای شن بیشمار میشدند،
و نمیگذاشتم هیچوقت شکست بخورند».
20از بابل خارج شوید ،و از �آنجا فرار کنید!
با شادی و با صدای بلند ،این خبر خوش را در همهجا
اعلام کنید:
«خداوند بندٔه خود اسرائیل را رهایی داده است».
 21وقتی خداوند قوم خود را در صحرای خشک و داغ
رهبری میکرد،
مردم از بی�آبی در رنج نبودند.
خداوند از صخره ،برای �آنها �آب روان جاری ساخت،
او صخره را شکافت و �آب از �آن روان شد.
 22خداوند میگوید« :برای گناهکاران ،امن ّیتی وجود
نخواهد داشت».
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49

(اسرائیل) نوری برای همۀ م ّلتها

ای م ّلتهای جزایر دوردست،

و ای مردمی که در جایهای دور زندگی میکنید،
گوش دهید!
قبل از تولّدم ،خداوند مرا برگزید
و مرا منصوب کرد تا بندٔه او باشم.
 2او کلمات مرا مثل شمشیر تیز کرده
و با دست خود از من حمایت نموده است.
او مرا مثل پیکانی تیز ،برای استفاده �آماده ساخت.
 3او به من گفت« :ای اسرائیل ،تو بندٔه من هستی؛
و بهخاطر تو ،مردم مرا ستایش میکنند».
 4من در پاسخ گفتم« :من سخت کوشیدم ،ولی ناامیدم!
با تمام نیرو سعی کردم ،ولی هیچ توفیقی نداشتم».
با وجود این ،من به خداوند اعتماد دارم و او از من
دفاع خواهد کرد،
او پاداش زحمت مرا خواهد داد.
 5قبل از تولّدم ،خداوند مرا انتخاب کرد؛
و او مرا به عنوان بندٔه خود م�أمور ساخت که قومش را
بازگردانم،
و اقوام پراکندٔه اسرائیل را به وطن خودشان برسانم.
خداوند به من چنین لطف کرده است،
او سرچشمٔه قدرت من است.

6خداوند به من میگوید:
«ای بندٔه من ،برایت وظیفٔه بزرگتری دارم.
تو نه فقط عظمت قوم اسرائیل
�آنها که زندهاند -را برمیگردانی،بلکه من تو را نور تمام ملّتهای جهان خواهم ساخت،
تا اینکه تمام دنیا نجات یابد».
 7خدای قدّوس و نجاتدهنده اسرائیل
به �آن کس که شدیداً مورد نفرت است،
تمام ملّتها و ح ّکام �آنها که از او متن ّفرند ،چنین میگوید:
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«وقتی پادشاهان ببینند تو �آزاد شدهای
به احترام برخواهند خاست،
شاهزادگان هم �آن را میبینند
و به احترام َخم شده تعظیم میکنند».
تمام اینها واقع خواهد شد ،چون خداوند بندٔه خود را
برگزیده است.
خدای قدّوس اسرائیل در وعدههای خود امین است.
بازسازی در اورشلیم

8خداوند به قوم خود میگوید:
«وقتی زمان نجات شما فرا رسد ،به شما لطف خواهم کرد،
و به فریادهای شما برای کمک پاسخ خواهم داد.
من حافظ و حامی تو خواهم بود،
و به وسیلٔه تو پیمانی با تمام ملّتها میبندم.
من میگذارم یکبار دیگر در سرزمین خود
که اکنون ویران است ساکن شوی.
 9من به اسیران
و به �آنها که در سیاهچالها زندانی هستند
میگویم '�آزاد شوید ،وارد نور شوید!'
�آنها مانند گوسفندانی هستند که در دامنٔه ت ّپهها میچرند،
�	10آنها هیچوقت گرسنه و تشنه نخواهند بود.
خورشید و گرمای بیابان به �آنها �آزاری نمیرساند،
چون �آنها به وسیلٔه کسی رهبری میشوند که �آنها را
دوست دارد.
او �آنها را در کنار چشمههای �آب روان رهبری خواهد کرد.
« 11من شاهراهی در امتداد کوهستانها خواهم ساخت،
و راهی برای عبور قوم خودم �آماده خواهم کرد.
 12قوم من از سرزمینهای دوردست
از شمال و مغرب و از �آسوان در جنوب -می�آیند». 13ای �آسمانها بسرایید! ای زمین فریاد شادی بر�آور!
ای کوهها با صدای بلند بسرایید!
خداوند به قوم خودش تسلّی خواهد داد،
او به قوم رنجدیدٔه خود رحم خواهد کرد.
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14ا ّما مردم اورشلیم گفتند:
«خداوند ما را ترک
و فراموش کرده است».
15پس خداوند در پاسخ میگوید:
«�آیا مادری میتواند کودک نوزاد خود را فراموش کند؟
و فرزندی را که خودش به دنیا �آورده ،دوست نداشته
باشد؟
حتّی اگر یک مادر فرزند خود را فراموش کند،
من هرگز تو را فراموش نخواهم کرد.
 16ای اورشلیم ،هیچوقت نمیتوانم تو را فراموش کنم!
من اسم تو را در کف دستهای خود نوشتهام.
�« 17آنها که تو را بازسازی میکنند ،بزودی می�آیند،
و کسانیکه تو را ویران کردند ،خواهند رفت.
 18به اطراف نگاه کن و ببین چه چیزی در حال وقوع
است!
مردم تو دور هم جمع میشوند و به طرف خانههای
خود می�آیند!
به حیات خودم سوگند،
که تو از مردم خودت مفتخر خواهی بود،
همانطور که یک عروس به جواهرات خود افتخار میکند.
« 19کشورت ویران و متروک شده بود،
ا ّما اکنون گنجایش کافی برای اسکان همٔه �آنهایی که
می�آیند ،نخواهد داشت.
و �آنها که باعث ویرانی بودند
از میان تو طرد خواهند شد.
 20کسانی از قوم تو که در تبعید به دنیا �آمدهاند،
روزی به تو خواهند گفت:
'این سرزمین بسیار کوچک است،
ما جای بیشتری برای زندگی احتیاج داریم'.
�	21آنگاه تو به خود خواهی گفت:
'چه کسی همٔه این فرزندان را برای من به دنیا �آورده است؟
من فرزندانم را از دست داده بودم و دیگر نمیتوانستم
فرزندی داشته باشم.
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مرا به تبعید برده بودند،
چه کسی این ب ّچهها را بزرگ کرد؟
من تک و تنها بودم،
این ب ّچهها از کجا �آمدهاند؟'»
22خداوند متعال به قوم خود میگوید:
«من به ملّتها علامتی میدهم
و �آنها فرزندان تو را به خانٔه خود خواهند برد.
 23پادشاهان مثل پدر با شما رفتار خواهند کرد،
و ملکهها مثل مادر شما ،خواهند بود.
�آنها در مقابل شما َخم میشوند و به شما احترام
میگذارند،
�آنها با فروتنی و احترام ،خودشان را به شما نشان
خواهند داد.
�آنگاه شما خواهید دانست که من خداوند هستم،
و کسیکه در انتظار کمک من است ،ناامید نخواهد شد».
�	24آیا میتوانید �آنچه را که یک سرباز به یغما برده ،از او
پس بگیرید؟
�آیا میتوانید زندانیها را از چنگ یک حاکم ستمکار
خلاص کنید؟
25خداوند در جواب میگوید:
«این است �آنچه واقع خواهد شد.
اسیران از دست سرباز �آزاد میشوند،
و �آنچه حاکم ستمکار به یغما برده از او گرفته خواهد شد.
من با کسانیکه با شما میجنگند ،خواهم جنگید،
و فرزندان تو را رها خواهم کرد.
 26من کسانی را که به تو ظلم کردهاند ،وادار میکنم
یکدیگر را بکشند،
و �آنها از قتل و انتقام سرمست خواهند شد.
�آنگاه تمام انسانها خواهند دانست که من
کسیکه شما را نجات میدهد و �آزاد میکند-خداوند هستم.
�آنها خواهند دانست که من خدای قادر اسرائیل هستم».
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 50خداوند میگوید:
«�آیا میپندارید همانطور که مردی زنش را طلاق
میدهد،
من قوم خود را از خودم دور ساختم؟
پس طلاقنامه کجاست؟
�آیا فکر میکنید من شما را به عنوان اسیر فروختم؟
مانند مردی که فرزندان خودش را به اسارت بفروشد؟
نه ،تو بهخاطر گناهانت به اسارت افتادی؛
و بهخاطر جنایتهایی که مرتکب شدی ،تبعید گشتی.
« 2چرا قوم من ،وقتی برای نجات �آنها اقدام کردم،
در پاسخ غفلت ورزیدند؟
چرا وقتی �آنها را خواندم� ،آنها جوابی ندادند؟
�آیا �آنقدر ضعیف هستم که دیگر نمیتوانم �آنها را نجات
دهم؟
من میتوانم فرمان دهم دریا خشک شود
و نهرهای �آب به بیابان مبدّل شوند
و تا ماهیان �آنها از بی�آبی بمیرند.
 3من میتوانم �آسمان را چنان تیره کنم،
که گویی برای مردهای سوگوار است».
اطاعت بندۀ خداوند

 4خداوند قادر به من �آموخته است چه بگویم،
تا بتوانم خستگان را توانایی بخشم.
هر صبحگاه مرا مشتاق میسازد
تا به تعالیم او گوش دهم.
 5خداوند به من فهم عطا کرده است.
من سرکشی ننمودهام،
و به او پشت نکردهام.
 6پشتم را برای �آنهایی که مرا با شلا ّق میزدند ،برهنه نمودم،
و وقتی به من ناسزا میگفتند،
ریشهای مرا میکندند،
و به من �آب دهان میانداختند ،اعتراضی نکردم.
 7ناسزاهای �آنها مرا ناراحت نمیکند،
چون خدای قادر مطلق به من کمک میکند.
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من �آمادٔه تح ّمل �آنها هستم،
و میدانم که شرمنده نخواهم شد،
 8چون خدا نزدیک است
و او بیگناهی مرا ثابت میکند.
�آیا کسی جر�أت دارد مرا به جرمی متّهم کند؟
بیایید به دادگاه برویم،
بگذارید او اتّهامات خود را ارائه دهد!
 9خداوند قادر خودش از من دفاع میکند،
دیگر چه کسی میتواند مرا متّهم سازد؟
مدّعیان من مثل پارچٔه بید خورده،
از بین خواهند رفت.
 10ای تمام خداترسان
و کسانیکه گفتار بندٔه او را اطاعت میکنید،
راهی که شما میروید ممکن است تاریک باشد،
ا ّما به خداوند توکّل نمایید،
و به خدای خود اعتماد کنید.
 11تمام شما که برای از بین بردن دیگران �آتش میافروزید،
خودتان در �آن �آتش نابود خواهید شد.
خداوند خودش چنین خواهد کرد
و شما گرفتار سرنوشت دردناکی خواهید شد.
تس ّلی برای اورشلیم

 51خداوند میفرماید:
«ای کسانیکه در طلب نجات هستید،
و شما کسانیکه برای گرفتن کمک به سوی من
می�آیید ،به من گوش دهید.
به صخرهای که به �آن تعلّق دارید،
و به معدنی که از �آن استخراج شدهاید بیندیشید.
 2به ج ّد خود ابراهیم،
و به ساره که تو از فرزندان �آنها هستی فکر کن.
وقتی من ابراهیم را خواندم او فرزندی نداشت،
ا ّما من به او برکت دادم و او صاحب فرزندان شد،
و من خاندان او را بیشمار ساختم.
« 3من به اورشلیم
و به تمام کسانیکه در میان خرابهها زندگی میکنند،
شف ّقت خواهم نمود.
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اگر زمینش مثل بیابان باشد� ،آن را به باغی سرسبز
مثل باغ عدن -تبدیل خواهم کرد.�آنجا از شادی و خوشی،
و سرودهای ستایش و سپاس ُپر خواهد بود.
« 4ای قوم من ،گوش دهید
و به �آنچه میگویم تو ّجه کنید:
تعالیم من برای تمام ملّتهاست؛
و عدالت من برای �آنها نور خواهد بود.
 5من با سرعت می�آیم و �آنها را نجات میدهم،
زمان پیروزی من نزدیک است.
من خودم بر ملّتها حکمرانی خواهم کرد.
سرزمینهای دوردست در انتظار من هستند،
�آنها منتظر و امیدوارند که �آنها را نجات بخشم.
 6به �آسمانها و به زمین نگاه کنید!
�آسمانها مثل دود ،محو خواهند شد،
و زمین مثل لباس کهنه از بین میرود.
تمام مردم روی زمین مثل پشهها خواهند مرد.
ا ّما نجاتی که من می�آورم ابدی
و پیروزی من نهایی خواهد بود.
« 7ای کسانیکه میدانید راستی چیست
و شما کسانیکه تعالیم من در دلهای شما ثبت شده
به من گوش کنید.
نترسید وقتی مردم شما را سرزنش میکنند و به شما
ناسزا میگویند،
�	8آنها مثل لباسهای بید خورده از بین میروند!
ا ّما نجاتی که من می�آورم ابدی
و پیروزی من برای تمام زمانهاست».
 9ای خداوند ،بیدار شو و به کمک ما بیا!
با قدرت خودت ما را نجات بده،
همانطور که در زمانهای قدیم ،قدرتت کار میکرد.
تو بودی که راهاب ،هیولای دریا ،را قطعهقطعه کردی.
 10باز هم �آن تو بودی که دریا را خشکانیدی
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و معبری از میان �آب باز کردی،
تا کسانی را که میخواستی نجات دهی ،بتوانند از �آن
رد شوند.
�	11آن کسانی را که میخواهی �آزاد کنی،
با شادی و سرودخوانان به اورشلیم خواهند رسید.
�آنها تا ابد شاد
غصه رها خواهند بود.
و برای همیشه از غم و ّ
12خداوند میگوید:
«من به شما قدرت خواهم بخشید.
چرا از انسان فانی،
که مثل علف صحرا زودگذر است ،واهمه داری؟
�	13آیا خداوندی که تو را �آفریده،
�آسمانها را گسترانیده،
و بنیاد زمین را نهاده است ،فراموش کردهای؟
چرا باید دایماً از غضب کسانیکه بر تو ستم میکنند
و از دست �آنها که �آمادٔه نابود ساختن تو هستند ،در
هراس باشی؟
از غضب �آنها دیگر ناراحت نخواهی بود.
 14اسیران بزودی �آزاد میشوند.
�آنها غذای فراوان خواهند داشت
و عمرشان طولانی خواهد بود.
« 15من خداوند ،خدای تو هستم،
من دریا را به جنبش می�آورم
و امواجش میخروشند،
اسم من خداوند متعال است!
 16من �آسمانها را گسترانیدم
و بنیاد زمین را نهادم،
من به اورشلیم میگویم' :تو قوم من هستی!
من تعالیم خود را به تو دادم،
و با دست خودم از تو حمایت میکنم»'.
پایان رنجهای اورشلیم

 17ای اورشلیم ،بیدار شو!
برخیز و بلندشو!
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تو پیالٔه مجازاتی را که خداوند در خشم خود به تو داد،
نوشیدهای،
تو �آن را تا به �آخر نوشیدی و گیج شدهای.
 18کسی نیست که تو را رهبری کند،
و در میان قوم خودت،
کسی را نداری که دستت را بگیرد.
 19بلای مضاعف بر تو نازل شده است:
زمینت در جنگ ویران شده
و مردمانت گرسنه هستند.
کسی نیست که به تو رحم و شفقت نشان دهد.
 20مردم از ضعف ،در گوشههای خیابانها افتادهاند.
�آنها مثل �آهوانی هستند که در دام صیادی گرفتار شده،
و شدّت خشم خداوند را حس کردهاند.
 21ای مردم رنج دیدٔه اورشلیم،
ای کسیکه از گیجی تلوتلو میخوری ،هرچند مست
شراب نیستی.
 22خداوند ،خدای تو ،از تو دفاع میکند و میگوید:
«پیالهای را که در خشم خود به تو دادم،
از تو پس میگیرم.
تو دیگر مجبور نخواهی بود
از این پیاله که تو را این چنین گیج میکند ،بنوشی.
 23من �آن را به کسانی میدهم که به تو ستم کردند،
به کسانی که تو را مجبور کردند ،در خیابانها بخوابی
و تو را مثل خاک زیر پایشان لگدمال کردند».
خداوند اورشلیم را آزاد میسازد

 52ای اورشلیم در قدرت و عظمت خود ،برخیز!
ای شهر مقدّس جامٔه زیبای خود را بر تن کن!
کافران و گناهکاران ،دیگر هیچوقت به درون دروازههای
تو وارد نخواهند شد.
 2ای اورشلیم خود را �آزاد ساز!
از گرد و خاک برخیز و بر تخت خود بنشین!
ای قوم اسیر صهیون،
زنجیرهایی که شما را به اسارت در�آورده ،پاره کنید.
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3خدای قادر متعال به قوم خود میگوید« :وقتی شما به اسارت
رفتید ،پولی برای �آن پرداخت نشد ،در حقیقت برای �آزادی شما
هم چیزی پرداخت نخواهد شد4 .وقتی شما به عنوان بیگانه به
مصر رفتید ،این کار را با رضایت خودتان انجام دادید ولی �آشور
شما را با زور برد و در اِزای �آن چیزی پرداخت نکرد5 .و اکنون در
بابل همان چیز دوباره واقع شده است .شما را به اسارت گرفتهاند و
چیزی در مقابل �آن نپرداختهاند� .آنها که بر شما حکومت میکنند،
دایماً با غرور به خود میبالند و مرا تحقیر میکنند6 .در �آن روز
خواهی فهمید که من خدا هستم و من این را به تو گفتهام».
 7چه خوشی بزرگی است
دیدن پیام�آوری که از فراز کوهها به زیر می�آید،
و مژدٔه صلح را می�آورد.
او پیروزی را اعلام میکند و به صهیون میگوید:
«خدا پادشاه شماست!»
 8محافظان شهر از شادی فریاد میزنند،
و مردم همه با هم با شادی فریاد میزنند.
�آنها با چشم خودشان،
بازگشت خداوند را به صهیون مشاهده میکنند.
 9ای خرابههای اورشلیم
فریادهای شادی سر دهید!
خداوند شهر خودش را �آزاد میکند،
و به قوم خودش تسلّی خواهد داد.
 10خداوند با قدرت مقدّس خود ،قوم خویش را نجات میدهد،
و تمام جهان شاهد �آن خواهند بود.
 11شما ای کسانیکه ظروف و وسایل معبد بزرگ را با
خود حمل میکنید،
هرچه زودتر بابل را ترک کنید و بروید.
به هیچچیز ناپاک دست نزنید
و خودتان را پاک نگاه دارید.
 12این بار لازم نیست با عجله خارج شوید،
یا سعی کنید بگریزید.
خداوند خدای شما ،شما را رهبری خواهد کرد
و او از هر سو از شما محافظت میکند.
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بندۀ رنجدیده

13خداوند میگوید:
«بندٔه من موفّق و کامیاب خواهد شد،
او به رتبهای عالی و بلند دست خواهد یافت.
 14مردم از دیدن او وحشت میکردند،
قیافٔه او چنان کریه بود که شباهتی به �آدمیان نداشت.
 15ا ّما اکنون ملّتهای زیادی در حسرتاند
و پادشاهان از تع ّجب و حیرت گیج شدهاند.
�آنها اکنون چیزی را میبینند و میفهمند،
که قبلا ً هرگز نمیدانستند».
مردم در جواب میگویند:
«چه کسی میتوانست �آنچه را که ما اکنون
شنیدیم ،باور کند؟
چه کسی میتوانست در تمام این چیزها قدرت
خداوند را ببیند؟
 2ارادٔه خداوند بر �آن بود که بندٔه او
مثل نهالی در زمین خشک رشد کند.
او نه زیبایی و نه اُبهتی داشت که مردم به او تو ّجه کنند،
و نه جذاب ّیتی که تو ّجه دیگران را جلب کند.
 3ما او را خوار شمردیم و طرد کردیم،
و او متح ّمل رنج و درد شد.
کسی نمیخواست حتّی به او نگاه کند،
ما او را نادیده گرفتیم ،مثلاینکه اصلا ً وجود نداشت.

53

« 4او متح ّمل مجازاتی شد که ح ِّق ما بود،
و او دردهایی را تح ّمل کرد که میبایست ما ت ّحمل
میکردیم.
و ما پنداشتیم که درد و رنج و زحمتهای او مجازاتی از
جانب خدا بود.
 5ا ّما بهخاطر گناهان ما ،او مجروح شد
و بهخاطر شرارتهای ما ،او مضروب گردید.
و بهخاطر دردی که او متح ّمل شد ،شفا یافتیم
و بهخاطر ضربههایی که او تح ّمل کرد ،سالم شدیم.
 6همٔه ما مثل گوسفندان گمشده بودیم
و هریک از ما به راه خود میرفت.
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خداوند گناه ما را به حساب او �آورد،
و او به جای ما متح ّمل �آن مجازات شد.
« 7با او ،با خشونت رفتار شد،
ا ّما او با فروتنی �آن را تح ّمل کرد.
مانند ب ّرهای که به کشتارگاه میبرند،
و مانند گوسفندی که در حال پشمچینی ساکت است،
او دهان خود را نگشود.
 8او را ظالمانه گرفتند ،محکوم کردند و به پای مرگ بردند،
و هیچکس اعتنایی به سرنوشت او نداشت.
او بهخاطر گناهان قوم ما کشته شد.
 9او را در مقبرٔه شریران
و در کنار دولتمندان دفن کردند،
هرچند که او هیچوقت مرتکب جرمی نشده بود
و هیچ ناراستی در دهانش نبود».
10خداوند میگوید:
«این ارادٔه من بود که او متح ّمل چنین رنجی بشود.
او برای �آوردن بخشش و �آمرزش قربانی شد
به این دلیل زندگی او طولانی خواهد بود
و او نوادٔه خود را خواهد دید.
و به وسیلٔه او ارادٔه من ،که منتهی به مس ّرت است،
اجرا خواهد شد.
 11بعد از تح ّمل یک زندگی پررنج ،او ثمرٔه مشقت خود را
خواهد دید؛
او خواهد دانست که درد و رنج او بیهوده نبوده است.
بندٔه صادق من که از او خشنودم،
دردهای مردم زیادی را تح ّمل خواهد کرد.
و من بهخاطر او� ،آنها را میبخشم.
 12بنابراین من مقامی عالی،
و جایگاهی میان بزرگان و صاحبان قدرت ،به او خواهم داد.
او جان خود را با رضایت از دست داد
و به سرنوشت شریران مبتلا شد.
او جای گناهکاران را گرفت
واز خدا خواست تا �آنها �آمرزیده شوند».
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 54ای اورشلیم تو مثل زن نازایی بودی که هیچ
فرزندی نداشت،
ا ّما اکنون میتوانی با صدای بلند و با شادی بسرایی،
چون تعداد فرزندان تو بیشتر از زنی است
که شوهرش همیشه با او بوده است.
 2چادری را که در �آن زندگی میکنید بزرگتر،
ریسمانهای �آن را بلندتر و میخهای �آن را محکمتر کنید!
 3مرزهای خود را از هر سو گسترش دهید،
قوم شما تمام سرزمینهایی را که اکنون در تص ّرف سایر
ملّتهاست پس خواهند گرفت.
شهرهایی که ال�آن متروک هستند ،از جمع ّیت ُپر خواهند شد.
 4نترس! دیگر رسوا و تحقیر نخواهی شد.
تو بیوفایی روزهای جوانی خود را
و تنهایی غمانگیز خود را در روزگار بیوگی فراموش
خواهی کرد.
�	5آفرینندٔه تو که نامش خداوند متعال است
مثل شوهری حامی تو خواهد بود.
خدای قدّوس اسرائیل
و حکمران تمام جهان -تو را نجات خواهد داد. 6ای اسرائیل ،تو مثل زن جوانی هستی
که شوهرش او را ترک کرده و بسیار افسرده است.
ا ّما خداوند تو را دوباره به سوی خودش میخواند و میگوید:
« 7برای یک لحظٔه کوتاه تو را ترک کردم،
اکنون با مح ّبت پایدار تو را برمیگردانم.
 8من از روی خشم ،فقط برای لحظهای ،دور شدم
ا ّما من مح ّبت پایدارم را تا به ابد ،به تو نشان خواهم داد».
این است� ،آنچه خدای نجات دهنده میگوید.
« 9در زمان نوح قول دادم
که هیچوقت در دنیا چنین توفانی نفرستم.
اکنون قول میدهم ،دیگر نسبت به تو خشم نگیرم،
و دیگر تو را سرزنش و مجازات نکنم.
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 10ممکن است کوهها و تلها درهم بریزند،
ا ّما مح ّبت پایدار من برای تو ،هیچوقت پایان نخواهد
داشت،
و من به پیمان خودم برای صلح همیش���ه وفادار
خواه���م ب���ود».
این است �آنچه خدایی که شما را دوست دارد میگوید.
اورشلیم آینده

11خداوند میگوید:
«ای اورشلیم ،ای شهر رنجدیده و بیچاره
که تسلّیدهندهای نداری،
من بنیادهای تو را از نو با سنگهای قیمتی خواهم
ساخت.
 12من ُبرجهای تو را از یاقوت
و دروازههای تو را با سنگهایی میسازم که مثل شعلٔه
�آتش بدرخشد
و دیوار اطراف تو را با جواهرات خواهم ساخت.
« 13من خودم مردم تو را تعلیم میدهم
و به �آنها صلح و سعادت خواهم بخشید.
 14عدالت و راستی به تو ق ّوت خواهد داد،
و تو از ظلم و وحشت در امان خواهی بود.
 15کسیکه به تو حمله کند،
ت�أیید مرا ندارد؛
و هرکه با تو بجنگد ،سقوط خواهد کرد.
« 16من �آهنگر را �آفریدهام
تا بر �آتش بدمد و اسلحه بسازد،
من همچنین سرباز را �آفریدم
تا از اسلحه برای کشتن استفاده کند.
 17ا ّما دیگر هیچ اس���لحهای نمیتواند به تو �آس���یب
برس���اند،
تو برای همٔه کس���انیکه تو را متّهم میکنند،
پاس���خی خواهی داش���ت.
من از بندگان خود دفاع خواهمکرد
و به �آنها پیروزی خواهم داد».
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55

دعوت تشنگان

خداوند میگوید:
«ای تمام تشنگان بیایید،
�آب اینجاست!
ای تمام کسانیکه پول ندارید بیایید،
غلّه بخرید و بخورید!
بیایید ،شیر و شراب را به رایگان بخرید!
 2چرا پول خود را صرف چیزی میکنید که شما را سیر
نمیکند؟
و چرا تمام مزدی را که بهخاطر کارتان میگیرید
صرف میکنید ،و باز هم گرسنه هستید؟
به من گوش دهید و هرچه میگویم انجام دهید،
�آنگاه از بهترین غذاها ل ّذت خواهید برد.

«3ای قوم من ،اکنون به من گوش دهید و نزد من بیایید،
بیایید نزد من تا حیات یابید!
من با شما پیمانی ابدی میبندم،
و برکاتی را که به داوود قول داده بودم ،به شما
خواهم داد.
 4من او را رهبر و فرماندٔه ملّتها ساختم،
و از طریق او ،من قدرت خود را به �آنها نشان دادم.
 5اکنون ملّتهای بیگانه را احضار میکنم،
�آنها زمانی تو را نمیشناختند،
ا ّما اکنون �آنها به سوی تو میدوند تا به تو ملحق
شوند.
من ،خداوند ،خدای تو ،خدای قدّوس اسرائیل
همٔه این کارها را خواهم کرد،
و به تو شکوه و جلال خواهم داد».
 6اکنون که خداوند نزدیک است،
به نزد او بازگردید و به درگاه او دعا کنید.
 7شریران راههای خود را ترک کنند،
و بدکاران افکار خود را تغییر دهند.
بگذارید �آنها به نزد خداوند ،خدای ما بازگردند.
او بر �آنها رحیم و بخشنده خواهد بود.
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 8خداوند میگوید« :افکار من ،افکار شما نیست
و نه روشهای من ،مثل روشهای شما.
 9همانقدر که �آسمانها از زمین بلندتر هستند،
همانقدر ،افکار من از افکار شما بلندتر است.
« 10کلمات من مانند برف و باران است که از �آسمان میبارند،
و زمین را سیراب میکنند ،و موجب رشد غلا ّت
و ته ّیٔه بذر کافی برای کاشتن و ت�أمین غذا میشوند.
 11کلامی که از دهان من خارج میشود
همینطور بیهوده نخواهد بود،
ن ّیت و نقشٔه مرا بدون غفلت به جا خواهد �آورد.
« 12شما با شادی بابل را ترک خواهید کرد،
و در صلح و صفا از شهر خارج خواهید شد.
کوهها و تلها �آواز شادی سرمیدهند،
و درختان از خوشحالی فریاد میکنند.
 13به جای خلنگ ،درختان صنوبر میروید
و به جای خار صنوبر.
و این نشانهای ابدی و خاطرهای خواهد بود
از �آنچه خداوند انجام داده است».

56

قوم خدا شامل تمام م ّلتهاست

خداوند به قوم خود میگوید« :از روی انصاف
و عدالت رفتار کنید چون بزودی شما را نجات
خواهم داد2 .من به کسانیکه روز سبت را نگاه میدارند و از
�آن سوء استفاده نمیکنند ،برکت خواهم داد .من کسانی را
که مرتکب هیچ نوع شرارتی نشوند ،برکت خواهم داد».
3بیگانهای که به قوم خدا پیوسته نباید بگوید« :خداوند اجازه
نمیدهد من با قوم او عبادت کنم».
مردی که اخته شده ،نباید فکر کند چون نمیتواند ب ّچه داشته
باش���د ،هیچوقت جزو قوم خدا نمیباش���د4 .خداوند به چنین
شخصی میگوید« :اگر تو حرمت مرا با نگاهداشتن روز سبت
رعایت کنی ،اگر تو �آنچه را مورد رضایت من است بجا �آوری،
و پیمان مرا با وفاداری حفظ کنی5 ،در �آن صورت نام تو در معبد
بزرگ من و در میان قوم من جاودانهتر خواهد بود ،از اینکه پسران
و دختران زیاد میداشتی .تو هیچگاه فراموش نخواهی شد».
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6خداوند به بیگانگانی که به قوم او میپیوندند و او را دوست
دارن���د و به او خدمت میکنند ،س���بت را ن���گاه میدارند ،و
پیمان او را با وفاداری حفظ میکنند ،میگوید«7 :من تو را به
صهیون ،به کوه مقدّس خودم برمیگردانم و در نمازخانٔه من
شاد خواهی بود ،و قربانیهایی که تو بر قربانگاه من میگذرانی،
خواهم پذیرفت .معبد بزرگ من به ن���ام نمازخانٔه همٔه ملّتها
خوانده خواهد شد».
8خداوند متعال که قوم خودش ،اسرائیل را از تبعید به خانههای
خود �آورده ،وعده داده اس���ت که باز ه���م مردمان دیگری را
خواهد �آورد تا به �آنها ملحق شوند.
فساد رهبران اسرائیل

9خداوند به ملّتهای بیگانه گفته اس���ت ک���ه مثل حیوانات
وحش���ی حمله کنند و قوم او را ببلعند10 .او میگوید« :تمام
رهبرانی که میبایست قوم مرا برحذر میداشتند ،کور هستند!
�آنها چیزی نمیدانند� .آنها مثل س���گهای نگهبانی هستند که
نمیتوانند پارس کنند� ،آنها در گوش���های خوابیدهاند و خواب
میبینند .چقدر از خوابیدن ل ّذت میبرند! �11آنها مثل سگهای
طمعکاری هس���تند که هرچه به �آنها بدهی کافی نیست .این
رهبران بیفهماند .هریک کاری میکند که دوس���ت دارد ،و
هرکس در پی منافع خودش میباشد12 .این مستان میگویند:
'شراب بیاورید تا هرچه میتوانیم بنوشیم .فردا از امروز هم بهتر
خواهد بود»'.

57

بتپرستی قوم اسرائیل

انسانهای خوب میمیرند و کسی نمیفهمد و
حتّی اعتنایی ندارد .ا ّما وقتی �آنها میمیرند ،دیگر
هیچ بلایی به �آنها �آسیبی نمیرساند�2 .آنها که با نیکویی زندگی
میکنند ،در موقع مرگ �آرامش و راحتی مییابند.
3ای گناهکاران برای داوری حاضر شوید! شما از جادوگران،
زناکاران و فاحش���هها بهتر نیس���تید4 .چه کس���ی را مسخره
میکنید؟ ای دروغگویان ،چه کسی را استهزا میکنید؟ 5ای
شما که الهههای باروری را میپرس���تید و زیر درختان مقدّس
خودتان مقاربت میکنید ،و ای کسانیکه فرزندان خود را در
غارهای س���نگی در کنار بس���تر وادیها قربانی میکنید6 .شما
سنگهای صاف شده را از بستر وادیها برمیدارید و �آنها را به
عنوان خدا میپرستید .شما به عنوان قربانی بر سر �آنها شراب
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میریزید و از غلا ّت خود به �آنها میدهید� .آیا فکر میکنید من
از این چیزها خشنودم؟ 7شما برای انجام قربانی بر فراز کوهها
میروید و در �آنجا همبستر میشوید8 .شما ُبتهای وقیح خود
را در داخل خانٔه خود میگذارید .شما مرا ترک کردید .شما
لباس خود را در می�آورید و با معشوقههایی که اجیر کردهاید،
برای همخوابگی به بسترهای بزرگ خود میروید ،و در �آنجا
شهوت خود را ارضاء میکنید9 .شما با عطریّات و روغنهای
معطر خود را می�آرایید و برای پرس���تش ب���ت مولِک میروید.
قاصدانی به هرجا -حتّی به دنیای مردگان -میفرستید تا ُبتهای
تازهای برای پرستش پیدا کنید10 .برای یافتن سایر خدایان خود
را خسته میکنید .ولی دست بردار نیستید .شما فکر میکنید،
ُبتهای کریه شما به ش���ما توانایی میبخشند و دیگر هیچوقت
ضعیف نخواهید شد.
11خداوند میگوید« :این خدایان کیس���تند که �آنقدر از �آنها
میترس���ی ،به حدّی که تو به من دروغ میگویی و کاملا ً مرا
فراموش کردهای؟ �آیا بهخاطر اینکه مدّتی س���اکت بودم دیگر
برای م���ن احترامی قایل نیس���تی؟ 12فکر میکن���ی �آنچه انجام
میدهی درست است ،ا ّما من کارهای تو را �آشکار خواهم کرد
و ُبتهای تو قادر نخواهند بود به تو کمک کنند13 .وقتی برای
کمک فریاد میزنی ،بگذار همان ُبتهای تو -که با نسیم بادی
به اطراف پراکنده میشوند -تو را نجات دهند! ا ّما کسانیکه
به من توکّل کنند ،در این زمین زندگی خواهند کرد و مرا در
معبد بزرگ خودم پرستش خواهند کرد».
وعدۀ کمک و شفا

14خداوند میگوید« :بگذارید قوم من به حضور من بازگردند.
تمام موانع را از جلوی راهش���ان بردارید! راه را بسازید ،و �آن
را �آماده کنید.
«15من خدای قدّوس و متعال هستم؛ خدایی که ابدی است .جایگاه
من در مکانی مقدّس و متعال است ،در عین حال در میان مردمی
زندگی میکنم که فروتن و توبهکار میباشند تا اعتماد و امیدشان را
به �آنها بازگردانم16 .من به قوم خود حیات بخشیدم ،و دیگر �آنها را
متّهم نخواهم کرد و برای همیشه نسبت به �آنها خشمگین نخواهم
بود ،مبادا کاملا ً م�أیوس گردند17 .بهخاطر طمع و گناهانشان من
نسبت به �آنها خشمگین بودم ،به این دلیل �آنها را مجازات و ترک
کردم ،ولی �آنها با خیرهسری به راههای خود ادامه دادند.
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«18من شاهد کارهای �آنها بودم ،ا ّما �آنها را شفا خواهم داد.
من �آنها را رهبری و کمک خواهم کرد ،و به سوگواران تسلّی
خواهم داد19 .من صلح و �آرامش را به همه -به دور و نزدیک-
خواهم داد! من قوم خودم را ش���فا خواهم داد20 .ا ّما شریران
مثل دریای پرتلاطم که امواجش از خروش���یدن باز نمیایستد
و با خود فضولات و چیزهای کثیف را به س���احل می�آورند،
نا�آرامان���د21 ».خداوند میگوید« :برای گناهکاران جای امنی
وجود ندارد».

58

روزۀ واقعی

خداوند میگوی���د« :صدای خ���ود را بلند کن
و فریاد بزن! ب���ه قوم من اس���رائیل بگو ،دربارٔه
گناهانش���ان به �آنها بگو! �2آنها هر روز برای عبادت به نزد من
می�آیند ،و میگویند که مشتاقند راهها و تعالیم مرا بدانند� .آنها
میگویند از من قوانین عادلانه میخواهند ،واز پرستش خدای
خود خشنود هستند».
3مردم میپرس���ند« :اگر خداوند تو ّجهی ندارد ،چرا ما باید
روزه بگیری���م؟ اگ���ر او اعتنایی ندارد ،چرا م���ا باید بدون غذا
زندگی کنیم؟»
خداوند به �آنها میگوید« :حقیقت این اس���ت که شما در
همان وقتیکه روزه میگیرید ،به فکر منافع خود میباشید و
به کارگران خود ستم میکنید4 .روزٔه شما ،شما را پرخاشگر
ساخته و همیشه در جنگ و جدال هستید� .آیا فکر میکنید،
این نوع روزه باعث میش���ود من به دعای شما گوش کنم؟
5وقتی ش���ما روزه میگیرید ،بدن خود را رنجور و س���رهای
خود را مثل پرههای علف صحرا در برابر بادَ ،خم میکنید،
و بستر خود را بر پلاس و خاکستر میگسترانید� .آیا این است
�آنچه را که ش���ما روزه مینامید؟ �آیا فکر میکنید من از این
نوع روزه خش���نودم؟
«6روز های ک���ه م���ن میپس���ندم این اس���ت :زنجیرهای
س���تمکاری و یوغهای بیعدالتی را بگس���لید ،و بگذارید
س���تمدیدگان �آزاد شوند7 .گرس���نگان را در غذای خود
س���هیم کنید ،و د ِر خانههای خود را ب���ه روی فقیران و
بیخانمانان باز کنید .به کس���انیکه چیزی برای پوشیدن
ندارن���د ،لباس بدهی���د و از کمک کردن ب���ه اقوام خود
دری���غ نکنی���د.
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«8در �آن صورت ،رحمت من مثل خورشید صبحگاهی بر
تو خواهد درخشید ،و زخمهای تو زود شفا خواهند یافت.
من همیش���ه با تو خواهم بود و ت���و را نجات خواهم داد ،و
حضور من تو را از هر جهت حمایت خواه���د کرد9 .وقتی
دعا کنید به شما پاس���خ خواهم داد ،و وقتی مرا بخوانید به
ش���ما جواب میدهم.
«اگر به ستمگری ،رفتار ناشایست و گفتار زشت خود خاتمه
دهید؛ 10و اگر گرس���نگان را س���یر کنید ،و نیاز محتاجان را
بر�آورید� ،آنگاه تیرهگیهای اطراف ش���ما ،به روش���نایی نیمروز
مبدل خواهد شد 11در �آن صورت همیشه شما را در مکانهای
خشک هدایت میکنم و شما را با چیزهای نیکو سیر خواهم
کرد .من ش���ما را قوی و س���الم نگاه خواهم داش���ت و شما
مثل باغی خواهید بود که �آب فراوان دارد ،و مثل چش���مهای
که هیچوقت خشک نخواهد ش���د12 .قوم تو در همان جایی
که از قدیم ویران ش���ده بود ،بر روی بنیادهای قدیمی ،بنایی
نو خواهد س���اخت .مردم از تو به عنوان کس���ی یاد خواهند
کرد که دیوارهای شهر را دوباره ساخت و خانههای ویران را
بازسازی کرد».
پاداش نگهداری سبت

13خداوند میگوید« :اگر تو سبت را به عنوان یک روز مقدّس
نگه داری و در �آن روز در پی منافع خود نباشی ،اگر برای روز
مقدّس من ارزش قایل شوی و از سفر ،کار و صحبتهای بیهوده
خودداری کنی�14 ،آنگاه �آن ش���ادمانی که از خدمت کردن به
من عاید میشود ،از �آن ش���ما خواهد بود .کاری میکنم که
در سراسر عالم مردم حرمت شما را نگاه دارند و از سرزمینی
که من به ج ّد تو -یعقوب -دادم ل��� ّذت ببری .من ،خداوند،
این را گفتهام».

59

محکوم کردن گناه مردم

فکر نکنید که خداوند �آنقدر ضعیف اس���ت که
نمیتواند شما را نجات دهدیا �آنقدر کَر است که
فریاد شما را برای کمک نمیشنود2 .بهخاطر گناهان شماست
که او حرف ش���ما را نمیشنود .این گناهان شماست که بین
شما و خدا -حتّی در وقتی که میخواهید او را پرستش کنید-
جدایی ایجاد کرده است3 .شما مرتکب گناهان دروغگویی،
خشونت ،و قتل شدهاید.
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4ش���ما به دادگاه میروید ،ولی حقیقت را نمیگویید .شما
میخواهید با دروغ در دعوا برنده ش���وید .نقشههای خود را
برای �آزار دیگران دنبال میکنید6-5 .توطئههای شرارت�آمیزی
که طرح میکنید مثل تخمهای مارهای زهر�آگین ،س ّمی هستند؛
از درون این تخمها چیزی جز مار به دنیا نمی�آید .این نقشهها
به سود ش���ما نخواهد بود� ،آنها مثل لباسی خواهند بود که از
تار عنکبوت بافته شده باشد! 7شما دایماً در اندیشٔه توطئههای
شرارتبار هستید ،و میخواهید هرچه سریعتر �آن نقشهها اجرا
شوند .برای کشتن �آدمهای بیگناه هیچوقت ت�أمل نمیکنید .هر
جا میروید خرابی و ویرانی بجا میگذارید8 ،و وقتی شما �آنجا
هستید ،کسی در امن و امان نیست .هرچه میکنید بیعدالتی
اس���ت .شما مس���یری ناراس���ت را دنبال میکنید و هیچوقت
کسیکه از �آن راه برود در امن و امان نخواهد بود.
مردم به گناهان خود اعتراف میکنند

9مردم میگویند« :ما اکنون میدانیم چرا خداوند ما را از دست
کسانیکه به ما ظلم و جور روا میدارند ،خلاص نمیکند .ما
در انتظار نور هستیم تا بتوانیم راه خود را پیدا کنیم ،ا ّما تمام
راهها تاریک اس���ت10 .مثل �آدمهای کور ،کورکورانه حرکت
میکنیم .در �آفتاب ظهر میلغزیم ،گویی که شبی تاریک است،
و یا در ظلمت دنیای مردگان هستیم11 .ما در ترس و نگرانی
هستیم .ما با اشتیاق فراوان در انتظاریم که خدا ما را از ظلم و
بیانصافی خلاص کند ،ولی از �آن نتیجهای نگرفتیم.
«12ای خداوند ،گناهان بیشماری برضد تو مرتکب شدهایم
و خطاهای ما گواهی است برضد ما ،و خودمان از �آنها کاملا ً
�آگاه هستیم13 .ما علیه تو شوریدهایم ،تو را رد کرده و از پیروی
تو خودداری نمودهایم .ما به دیگران س���تم روا داشتیم و از تو
دور شدیم .افکار ما غلط و گفتار ما ناراست است14 .عدالت
به عقب رانده شده ،و نیکویی نمیتواند نزدیک شود .در پیش
چشمان همه حقیقت منحرف ش���ده ،و جایی برای صداقت
وجود ندارد�15 .آنقدر صداقت کَم شده که اگر کسی دست
از شرارات بردارد ،خودش هدف شرارت قرار میگیرد».
خداوند برای رهایی قوم خود آماده میشود

خداوند اینها را دیده است واز اینکه عدالتی نیست ،ناخشنود
است16 .او در عجب اس���ت که کسی به یاری ستمدیدگان
نمیرود .از این رو او با قدرت خودش برای رهایی �آنها میرود
1349

اشعیا  59و60 

و پیروزی را به دست می�آورد17 .او عدالت را مانند زره بر تن
کرده ،و پیروزی را مانند کلاهخود بر س���ر گذاش���ته .او خود
را با اشتیاق شدید برای اصلاح ،تنبیه ،و انتقام از کسانیکه
باعث چنین ستمی بر قوم خدا شدهاند� ،آماده کرده است18 .او
دشمنان خود را -حتّی �آنهایی را که در سرزمینهای دوردست
زندگی میکنند -متناسب با �آنچه که مرتکب شدهاند ،مجازات
خواهد کرد19 .همه از شرق و غرب از او و از قدرت عظیم او
در هراس خواهند بود .او مثل رودی خروشان ،و مانند بادی
شدید خواهد �آمد.
20خداوند به قوم خود میگوید« :من به اورشلیم خواهم �آمد
تا از تو حمایت کنم و تمام کسانی را که از گناهان خود توبه
میکنند نجات ده���م21 .و من با تو پیمان میبندم که قدرت
و تعالیم خود را تا به ابد به تو بدهم ،در عوض تو باید از من
اطاعت کنی و به فرزندان و نوههای خود بیاموزی که همیشه
ُمطیع من باشند».
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آیندۀ پُرشکوه اورشلیم

ای اورشلیم ،برخیز و مانند خورشید درخشان شو،

جلال خداوند بر تو میتابد!
 2تیرگی و ظلمت بر سایر ملّتها سایه خواهد افکند،
ا ّما نور خداوند بر تو خواهد تابید،
و روشنایی حضور او با شما خواهد بود.
 3ملّتها به سوی نور تو کشیده میشوند،
و پادشاهان به سپیده َدم روزی تازه.
 4به اطراف نگاه کن و ببین چه چیزی در حال وقوع است،
قوم تو جمع میشوند تا به طرف خانههای خود بیایند!
پسرانت از سرزمینهای دور می�آیند،
و دخترانت را مثل کودکان بر روی دست می�آورند.
 5تو این را میبینی و مسرور خواهی شد،
و از هیجان خواهی لرزید.
ثروت ملّتها را برایت خواهند �آورد،
و ذخایر �آنها را از �آن سوی دریا.
 6کاروان بزرگ شتر از میدیان و عیفا می�آیند.
از شَ با طلا و ُبخور می�آورند،
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و مردم این خبر خوش را به یکدیگر میدهند و
میگویند ،خدا چه کرده است.
 7تمام گوسفندان قیدار و نبایوت را
به عنوان قربانی به حضور تو می�آورند،
و برای خشنودی خداوند �آنها را به قربانگاه تقدیم
میکنند.
خداوند معبد بزرگ خود را از هر زمان دیگر پرشکوهتر
خواهد ساخت.
 8این کشتیها چیستند که مثل ابر �آرام حرکت میکنند
و مثل کبوتر به لانههای خود برمیگردند؟
 9اینها کشتیهایی هستند که از سرزمینهای دور می�آیند
و قوم خدا را به خانههای خود برمیگردانند.
�آنها با خودشان نقره و طلا می�آوردند
تا نام خداوند را گرامی بدارند،
نام خدای قدّوس اسرائیل،
خدایی که همٔه ملّتها را واداشت تا به قوم او احترام
بگذارند.
 10خداوند به اورشلیم میگوید:
«بیگانگان دیوارهای تو را خواهند ساخت،
و پادشاهان �آنها تو را خدمت خواهند کرد.
در خشم خودم تو را مجازات کردم،
ا ّما اکنون لطف و رحمت خودم را به تو نشان خواهم
داد.
 11دروازههای تو روز و شب باز خواهند بود،
تا پادشاهان ملّتها ثروتشان را برای تو بیاورند.
 12ا ّما ملّتهایی که تو را خدمت نکنند،
کاملا ً از بین خواهند رفت.
« 13ای اورشلیم ،برای بازسازی تو چوب درختان کاج،
صنوبر و سدر،
بهترین چوبهای جنگلهای لبنان را خواهند �آورد
تا معبد بزرگ مرا زیبا
و شهر مرا پرشکوه بسازند.
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 14پسران کسانیکه بر تو ستم کردند،
در برابرت تعظیم میکنند
و به تو احترام خواهند گذاشت.
تمام کسانیکه روزی تو را تحقیر میکردند ،امروز به
پای تو میافتند.
�آنها تو را به نام 'شهر خداوند'
و 'صهیون شهر خدای اسرائیل' خواهند خواند.
« 15دیگر تو فراموش شده و منفور،
شهری متروک و ویران نخواهی بود.
من تو را بزرگ و زیبا خواهم ساخت،
و مکانی برای شادی ابدی.
 16ملّتها و پادشاهان مثل مادری که از فرزندش پرستاری
میکند
به تو تو ّجه خواهند کرد.
تو خواهی دانست که من ،خداوند تو را نجات دادهام،
خدای قادر اسرائیل تو را �آزاد نموده است.
« 17برای تو به عوض برنز ،طلا
و به جای �آهن ،نقره و در عوض چوب ،برنز
و به عوض سنگ� ،آهن خواهم �آورد.
ُح ّکام تو دیگر بر تو ظلم نخواهند کرد
و �آنها از روی عدالت و برای صلح حکومت خواهند
کرد.
 18از خشونت دیگر خبری نخواهد بود،
و ویرانی سرزمین تو را ُخرد نخواهد کرد.
من از تو مثل دیوار مواظبت و دفاع خواهم کرد،
و تو مرا تمجید خواهی نمود ،چون من تو را نجات
دادم.
« 19دیگر هیچوقت خورشید نور تو در روز
و ماه نور تو در شب نخواهد بود.
من ،خداوند ،نور ابدی تو خواهم بود،
نور جلال من بر تو تابان خواهد بود.
غصه تو به پایان میرسد.
 20ایّام غم و ّ
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من ،خداوند که از ماه و خورشید جاودانهترم،
نور ابدی تو خواهم بود.
 21قوم تو �آنچه را درست است ،به جا خواهد �آورد.
و برای ابد مالک این زمین خواهد بود.
من �آنها را مثل نهالی کاشتهام ،من �آنها را �آفریدم،
تا جلال مرا �آشکار سازند.
 22حتّی کوچکترین و افتادهترین خانوادٔه شما
ملّتی بزرگ و قوی خواهد شد.
وقتی زمان مناسب برسد،
من این را انجام خواهم داد.
من خداوند هستم!»
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مژدۀ نجات

خدای قادر متعال مرا از روح پُر ساخته است.

او مرا فرستاده تا به مسکینان بشارت،
و شکستهدلان را شفا دهم،
و رهایی اسیران و �آزادی زندانیان را اعلام کنم.
 2او مرا فرستاده تا اعلام کنم
زمان نجات قوم به وسیلٔه خداوند
و شکست دشمنان �آنها فرا رسیده است.
او مرا فرستاده تا به سوگواران تسلّی دهم.
 3به سوگواران صهیون به جای غم ،شادی و خوشی
غصه ،سرود تمجید بدهم.
و به جای ّ
�آنها مانند درختانی هستند که خداوند خودش کاشته است.
�آنها هر �آنچه را راست و درست است ،به جا می�آورند،
و خداوند بهخاطر �آنچه کرده است ،ستایش میشود.
�	4آنها شهرهایی را که مدّت زیادی ویران بوده دوباره
خواهند ساخت.
 5ای قوم من ،بیگانگان در خدمت شما خواهند بود.
�آنها از گلّههای شما نگهداری میکنند،
و مزارع و تاکستانهای شما را کشت خواهند کرد.
 6و شما ،کاهنان خداوند و خادمان خدا خوانده خواهید شد.
از ثروت ملّتها ل ّذت خواهید برد
و از اینکه همٔه �آنها متعلّق به شما خواهد بود ،افتخار
خواهید کرد.
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 7خجالت و شرمساری تو پایان یافته است.
تو در سرزمین خودت زندگی خواهی کرد
و ثروت تو دو چندان خواهد شد،
و شادی تو ابدی خواهد بود.
 8خداوند میگوید:
«عدالت را دوست دارم و از ظلم و جنایت متن ّفرم.
من با قوم خودم پیمانی ابدی میبندم و وفادارانه به �آنها
پاداش خواهم داد.
�	9آنها در میان تمام ملّتها مشهور خواهند بود
و هرکس �آنها را ببیند خواهد دانست
که �آنها قوم من هستند و من �آنها را برکت دادهام».
 10اورشلیم از �آنچه خداوند کرده در وجد است.
او مثل عروسی است که لباس بر تن دارد.
خداوند او را به لباس نجات و پیروزی مل ّبس کرده
است.
 11همانطور که بذرها در زمین جوانه میزنند و رشد
میکنند،
به همان نحو خدای متعال قوم خودش را نجات
میدهد،
و تمام دنیا او را ستایش خواهند کرد.
برای تشویق اورشلیم سخن میگویم،
و ساکت نخواهم شد تا او نجات یابد،
و پیروزی او مثل چراغی در شب نمایان باشد.
 2ای اورشلیم ملّتهای دیگر میبینند که تو پیروز شدهای!
و تمام پادشاهان �آنها جلال تو را خواهند دید.
تو را به نامی تازه خواهند نامید،
اسمی که خود خداوند به تو داده است.
 3تو مثل تاج زیبایی برای خداوند خواهی بود.
 4دیگر کسی تو را «ترک شده» و یا زمینت را «زن طرد
شده» نخواهد خواند.
اسم تازٔه تو این است« :خداوند از او خشنود است».
و سرزمین تو را به عنوان «شوهردار» خواهند شناخت.
چون خداوند از تو خشنود است،
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و برای سرزمین تو مثل شوهری خواهد بود.
 5مثل جوانی که با دوشیزهای ازدواج میکند ،همینطور
خالق تو با تو ازدواج میکند،
همانطور که داماد از وجود عروس شاد است،
همانطور خدای تو از تو خشنود خواهد بود.
 6ای اورشلیم ،من نگهبانانی بر روی دیوارهای تو
گماشتهام
که هیچوقت -نه در شب و نه در روز -ساکت نخواهند
بود.
�آنها باید خداوند را به یاد وعدههایش بیندازند و نگذارند
�آنها را فراموش کند.
�	7آنها نباید او را �آرام بگذارند تا اورشلیم را مثل گذشته
مستحکم
و به صورت شهری مورد ستایش همٔه جهان در�آورد.
8خداوند با تو چنین پیمان بزرگی بسته
و با قدرت خودش �آن را به انجام خواهد رسانید.
غلا ّت شما دیگر غذای دشمنان شما نخواهد شد
و بیگانگان شراب شما را نخواهند نوشید.
 9ا ّما شما که غلّه را کاشتید و درو کردید،
نان �آن را میخورید و خدا را ستایش میکنید.
شما ،کسانیکه تاکستانها را باغبانی میکنید و انگور
�آنها را میچینید،
از شراب �آنها در صحن معبد بزرگ من خواهید نوشید.
 10ای مردم اورشلیم ،از شهر خارج شوید
و راهی برای بازگشت قوم خود بسازید!
شاهراهی �آماده کنید و سنگها را از سر راه بردارید!
علامتی برای راهنمایی ملّتها قرار دهید،
 11که خداوند به تمام جهان اعلام میکند:
«به مردم اورشلیم بگویید که خداوند برای نجات شما
می�آید،
و �آنهایی را که �آزاد ساخته با خود می�آورد».
 12شما «قوم مقدّس خداوند» خوانده خواهید شد،
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«قومی که خداوند نجات داده است».
اورشلیم به نام «شهر محبوب خدا» و «شهری که خداوند
�آن را ترک نکرده» نامیده خواهد شد.

63

پیروزی خداوند بر سایر ملل

این کیس���ت که از جانب شهر ُبصره در ایدوم
می�آید؟ این کیست که با چنین لباس قرمز ،با
شکوه و جلال و با قدرت و عظمت پیش میرود؟
این خداست -خدای قادر و نجاتدهنده -که می�آید تا پیروزی
خود را اعلام کند.
2چرا جامهات مثل لباس کارگری که انگور را برای شراب
میفشارد قرمز است؟
3خداوند در پاسخ میگوید« :من ملّتها را مثل انگور زیر پا
لِه کردم ،و هیچکس به کمک من نیامد .در خشم خود �آنها
را لگدمال کردم ،و لباس���م از خون �آنها سرخفام شده است.
4به این نتیجه رسیدم که زمان نجات قوم من و زمان مجازات
دشمنان �آنها فرا رسیده است5 .وقتی نگاه کردم و دیدم کسی
به یاری من نیامده متع ّجب شدم .ا ّما خشم من مرا قوی ساخت
و پیروزی از �آن من شد6 .در خشم خود تمام ملّتها را پایمال
و ُخرد کردم و خون �آنها را بر زمین ریختم».
نیکی خداوند برای اسرائیل

 7از مح ّبت بیپایان خداوند سخن میگویم؛
و او را بهخاطر �آنچه برای ما انجام داده ،سپاس خواهم
گفت.
او قوم اسرائیل را بهخاطر رحمت و مح ّبت پایدار خود به
فراوانی برکت داده است.
8خداوند گفت�« :آنها قوم من هستند� ،آنها مرا فریب نخواهند
داد ».و به همین دلیل �آنها را از تمام 9درد و رنجشان نجات
داد .فرشتهای حضور نداشت� ،آن خود خداوند بود که �آنها را
نجات داد .مح ّبت و رحمتش به �آنها خلاصی بخشید ،همانطور
که در گذشته همیشه نگهدار �آنها بوده است10 .ا ّما �آنها برضد
او شوریدند و روح مقدّس او را افسرده کردند .به این جهت
خداوند با �آنها مخالفت کرد و برضد �آنها جنگید.
�11آنگاه �آنه���ا گذش���ته -یعنی ایّام موس���ی بن���دٔه خداوند -را
بهخاطر �آوردند و پرسیدند« :کجاست خداوند� ،آن خداوندی که
رهبران قوم خودش را در دریا نجات داد؟ کجاست �آن خداوندی
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که روح مقدّس خود را به ایشان داد؟ 13-12کجاست �آن خداوند
قادری که به وسیلٔه موسی چنان کارهای بزرگی انجام میداد،
دریا را میشکافت و قوم خود را در عمق دریا رهبری میکرد
تا نامش جلال ابدی یابد؟»
تحت رهبری خداوند �آنها مثل اس���بهای وحشی تیزپا بودند
و هیچوقت نلغزیدن���د14 .روح خداوند به �آنها مثل گلّهای در
دشتهای سرسبز �آرامش عطا فرمود .او قوم خود را رهبری کرد
و موجب سرافرازی اسم خود شد.
دعا برای رحمت و یاری

15ای خداون���د از �آس���مان -از �آن مکان مق���دّس و پرجلال
خود -برما نظر افکن .کجاست �آن تو ّجه و غیرت تو؟ کجاست
قدرت تو؟ کجاست �آن مح ّبت و رحمت تو؟ �آیا ما را فراموش
کردهای؟ 16تو پدر ما هستی .اجداد ما ،ابراهیم و یعقوب دیگر
ما را نمیشناسند ،ا ّما تو ای خداوند پدر ما هستی ،کسیکه
همیشه ما را نجات داده اس���ت17 .چرا اجازه میدهی از راه
تو منحرف شویم؟ چرا اجازه میدهی� ،آنقدر خود ر�أی شویم
که از ت���و روی برگردانیم؟ ای خداوند بهخاطر کس���انیکه به
تو خدم���ت میکنند ،و بهخاطر قومی که همیش���ه به تو تعلّق
داشتهاند ،بازگرد.
18ما -قوم مقدّس تو -برای زمانی کوتاه به وسیلٔه دشمنان تو
رانده شده بودیم� .آنها معبد مقدّس تو را پایمال کردند19 .تو
با ما چنان رفتار میکنی که گویی تو هیچوقت حاکم نبودی و
ما هیچوقت قوم تو نبودیم.
چرا �آس���مان را نمیش���کافی و نزول نمیکنی؟
کوهها از دیدن تو از ترس بر خود خواهند لرزید.
�2آنها مثل �آبی که بر روی �آتشی داغ میجوشد ،در تب و تاب
خواهند ب���ود .ای خداوند بیا و قدرت خود را به دش���منانت
�آشکار ساز ،و بگذار ملّتها در حضور تو از ترس بلرزند3 .زمانی
�آمده بودی و کارهای ش���گفتانگیزی انجام میدادی که ما
انتظار �آنها را نداشتیم ،کوهها تو را دیدند و از ترس لرزیدند.
4هیچوقت کسی خداوندی مثل تو را ندیده و دربارٔه کارهایی
که تو -برای �آنهایی که به تو امید دارند -انجام دادهای چیزی
نشنیده است5 .تو کسانی را که کارهای درست را با خوشی
انج���ام میدهن���د و بهیاد می�آورن���د که ت���و میخواهی چگونه
زندگی کنند ،به حضور میپذیری .تو نسبت به ما خشمگین
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بودی ولی ما از گناه دست برنداشتیم .علیرغم غضب تو ما از
همان زمانهای قدیم به خطاهای خود ادامه دادهایم6 .ما همه
گناهکاریم ،و حتّی بهترین کارهای ما سرتاس���ر ناپاک است.
بهخاطر گناهانمان ،ما مانند برگهای پژمردهای هستیم که باد
�آنها را پراکنده میکند7 .کسی برای دعا به حضور تو نمی�آید
و هیچکس از تو کمک نمیخواهد .تو خود را از ما مخفی،
و ما را بهخاطر گناهانمان ترک کردهای.
8ا ّما تو ای خداوند ،پدر ما هس���تی .ما مثل ِگل و تو مانند
کوزهگر هس���تی .تو ما را �آفریدهای9 ،پس دیگر نس���بت به ما
خشمگین مباش و گناهان ما را بهخاطر نیاور .ما قوم تو هستیم،
برما رحم کن10 .شهرهای مقدّس تو مثل بیابان شدهاند ،اورشلیم
ویران و متروک11 ،و معبد بزرگ ما -مکان مقدّس و زیبایی که
اجداد ما تو را در �آن ستایش میکردند -در �آتش سوخته و تمام
مکانهای محبوب ما ویران ش���دهاند12 .خداوندا� ،آیا در برابر
تمام این چیزها باز هم ساکت خواهی بود؟ �آیا کاری نمیکنی
که ما بیشتر از طاقتمان رنج نکشیم؟
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تنبیه قوم سرکش

خداوند گفت« :من �آم���اده بودم تا به دعاهای
قوم خودم جواب بدهم ،ا ّم���ا �آنها چیزی از من
نخواس���تند .من حاضر بودم که �آنها مرا بیابن���د ،ا ّما �آنها هیچ
کوشش���ی نکردند .گرچه من همیشه �آماده بودم به �آنها پاسخ
بدهم ،و گفته بودم '�آمادهام و به شما کمک خواهم کرد' ،قوم
من هیچوقت از من چیزی نخواست2 .من همیشه حاضر بودم
قوم س���رکش و خطاکار خود را که ب���ه راههای غلط میروند
بپذیرم�3 .آنها با گستاخی به خشمگین کردن من ادامه میدهند.
�آنها در باغچههای مقدّس مثل کافرها قربانی میگذرانند و ُبخور
میسوزانند4 .شب هنگام به غارها و قبرها میروند تا از ارواح
مردگان یاری بجویند� .آنها گوش���ت خوک و �آبگوشتی را که
با گوشتهای ناپاک ته ّیه شده میخورند�5 .آ ن وقت به دیگران
میگویند' ،به ما نزدیک نشوید .ما �آنقدر مقدّس و پاک هستیم
که اگر ما را لمس کنید ،ما نجس میشویم '.چنین مردمی را
نمیتوانم تح ّمل کنم .خشم من علیه �آنها مثل �آتشی است که
هیچوقت خاموش نمیشود!
«6تصمیم خود را برای مجازات �آنها گرفتهام و حکم محکوم ّیت
�آنها نوشته شده است .کارهای �آنها را نادیده نخواهم گرفت و
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7برای گناهان خودشان و گناهان اجدادشان مجازات خواهند
شد� .آنها در پرستشگاه کافران برفراز ت ّپهها ُبخور سوزانده و به
من ناسزا گفتهاند .پس بهخاطر �آنچه در گذشته انجام دادهاند
ایشان را مجازات خواهم نمود».
8خداوند میگوید« :کس���ی انگور خ���وب را نه تنها از بین
نمیبرد ،بلکه از �آن شراب میگیرد .من هم قوم خودم را از بین
نخواهم برد ،کسانیکه مرا خدمت کنند ،نجات خواهند یافت.
9من کسانی را که به طایفٔه یهودا تعلّق دارند ،برکت خواهم داد
و فرزندان �آنها سرزمین کوهستانی را تص ّرف خواهند کرد .قوم
برگزیدٔه من که مرا خدمت میکند ،در اینجا زندگی خواهد
کرد�10 .آنها مرا پرستش خواهند کرد و گاو و گوسفندانشان در
دشت شارون در غرب و در دشت عخور ،یعنی دشت زحمات
در مشرق خواهند چرید.
«11ا ّما دربارٔه شما ،کسانیکه من را ترک کردید و صهیون
کوه مقدّس مرا نادیده گرفتید و َگ���د و ِمنی ،خدایان اقبال و
سرنوشت را میپرستید12 .سرنوشت شما مرگ خوفناکی است،
چون وقتی شما را خواندم پاسخ ندادید و وقتی سخن گفتم،
گوش ندادید .شما نافرمانی کردید و مرتکب شرارت شدید.
13پس به شما میگویم کسانیکه مرا پرستش و از من اطاعت
میکنند خوردنی و نوش���یدنی فراوان خواهند داشت ،ا ّما شما
گرسنه و تش���نه خواهید بود� .آنها خوش���حال و شما شرمسار
خواهید بود�14 .آنها از ش���ادی میسرایند ،ولی شما با دلهای
شکسته خواهید گریس���ت15 .قوم برگزیدٔه من اسم شما را به
عنوان لعن���ت به کار خواهند برد .من ،خدای قادر ،ش���ما را
هلاک خواهم کرد .ا ّما اسمی تازه به کسانیکه از من اطاعت
میکنند ،خواهم داد16 .هرکس در این سرزمین طالب برکتی
است ،باید از خدای وفادار �آن برکت را بطلبد .هرکس سوگند
یاد میکند به نام خدای وفادار یاد خواهد کرد .ناراحتیهای
گذشته فراموش شدهاند».
خلقت تازه

17خداوند میگوید« :من زمینی جدید و �آسمانی تازه می�آفرینم.
اتّفاقات گذشته کاملا ً فراموش خواهند شد18 .خوشحال باشید
و از �آنچه �آفریدم برای همیشه ل ّذت ببرید .اورشلیم تازهای که
من خواهم س���اخت از خوش���ی لبریز خواهد بود و مردمان او
خرس���ند خواهند بود19 .من بهخاطر اورشلیم و مردم �آن بسیار
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خوشحالم .دیگر در �آنجا گریه و فریاد برای کمک نخواهد بود.
20ب ّچهها دیگر در طفول ّیت نخواهند ُمرد ،و مردم همه عمر طبیعی
خواهند داشت� .آدمهای صدساله جوان محسوب میشوند ،اگر
قبل از �آن بمیرند ،نش���انهای است که من �آنها را تنبیه نمودم.
22-21خانههایی برای خود میسازند و خودشان در �آن زندگی
خواهند کرد نه دیگران� .آنها تاکستانهای خود را میکارند و
خودشان از شراب �آنها ل ّذت میبرند ،نه دیگران .قوم من مثل
درخت ،عمر طولانی خواهند داشت و از ثمرٔه کارهای خود
برای مدّتی طولانی ل ّذت خواهند ُبرد23 .در کارشان موفّق و
فرزندانش���ان با مصیبت روبهرو نخواهند شد .من به �آنها و به
فرزندان �آنها همیش���ه برکت خواهم داد24 .حتّی قبل از �آنکه
دعاهای �آنها تمام شود من به �آنها پاسخ خواهم داد25 .گرگ و
گوسفند با هم خواهند چرید ،شیر مثل گاو کاه خواهد خورد،
و مار دیگر س ّمی نخواهد بود .در صهیون ،در کوه مقدّس من،
دیگر چیزی شریر و مض ّر وجود نخواهد داشت».
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خداوند م ّلتها را داوری میکند

خداوند میگوی���د�« :آس���مان تخت من و زمین
پایان���داز من اس���ت ،پ���س چه ن���وع خانهای
میتوانستید برای من بسازید و چه مکانی برای من فراهم کنید
تا در �آن زندگی کنم؟ 2من خ���ودم تمام جهان را �آفریدم! من
از مردم فروتن و توبهکار که از من میترس���ند و از من اطاعت
میکنند خشنودم.
«3مردم هرچه �آنها را خوشحال کند به عمل می�آوردند .برای
�آنها فرقی نمیکند که یک گاو را به عنوان قربانی بکشند یا یک
انس���ان را قربانی کنند ،قربانی کردن یک گوسفند و شکستن
گردن یک سگ برایشان یکی است ،تقدیم غلا ّت و پاشیدن
خون خوک برایشان یکسان اس���ت ،و فرقی بین تقدیم ُبخور
و پرستش ُبتها قایل نمیش���وند� .آنها از پرستشهای نفرتانگیز
ل ّذت میبرند4 .وقتی من �آنها را خواندم ،به ایشان گوش دادم
و سخن گفتم ،پس من �آنها را گرفتار مصیبتی خواهم کرد که
همه از �آن واهمه دارند� .آنها �آگاهانه از اطاعت من سر باز زدند
و مرتکب شرارت شدند».
5ای کسانیکه از خداوند میترسید واز او اطاعت میکنید،
به �آنچه او میگوید گوش دهید« :بهخاطر وفاداری شما به من،
بعضی مردم از قوم خودتان از شما نفرت دارند و از شما دوری
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میکنند� .آنها با مس���خره به شما میگویند' :بگذارید خداوند
بزرگی خودش را نشان دهد و شما را نجات بخشد تا ما هم
ببینیم که شما چقدر خشنود هستید '.ا ّما �آنها خودشان شرمنده
خواهند شد6 .به صدای فریادهایی که از شهر و از معبد بزرگ
میرسد ،گوش دهید ،این صدای خداوند است که دشمنان
خود را تنبیه میکند.
س من مانند زنی است که بدون تح ّمل دوران
«7ش���هر مق ّد ِ
حاملگی فرزندی به دنیا می�آورد�8 .آیا تا به حال کسی چیزی
مثل این را دیده یا شنیده است؟ �آیا هرگز ملّتی در ظرف یک
روز به دنیا �آمده است؟ صهیون قبل از به دنیا �آمدن این ملّت،
متح ّمل درد زی���ادی نخواهد ش���د9 .تص ّور نکنید که من قوم
خودم را برای به دنیا �آمدن �آماده میکنم ولی نمیگذارم متولّد
شود ».خداوند چنین گفته است.
 10همراه با اورشلیم شادی کنید ،برای او خوشحال باشید!
ای تمام کسانیکه این شهر را دوست دارید.
در شادی او شریک شوید،
و ای تمام کسانیکه برای او سوگوار بودید،
 11از فراوانی نعمت او مسرور شوید،
مانند طفلی که از پستان مادرش تغذیه میکند.
12خداوند میگوید« :من خوشبختی ابدی را برای شما می�آورم،
ثروتهای سایر ملّتها مثل وادی که هیچوقت خشک نمیشود به
طرف شما خواهد �آمد .شما مانند طفلی خواهید بود که با شیر
مادر تغذیه میکند ،در بغل مادر می�آرامد ،و با رفتار مح ّبت�آمیز
او رشد میکند13 .من در اورشلیم مثل مادری که فرزند خود
را تسلّی میدهد ،تو را تسلّی خواهم داد14 .وقتی شما ببینید
که چنین چیزی واقع میشود خوشحال خواهید شد ،و �آن شما
را قوی و سالم خواهد ساخت� .آنگاه خواهید دانست که من،
خداوند ،به کسانیکه از من اطاعت کنند کمک میکنم ،و
خشم خود را علیه دشمنانم نشان خواهم داد».
15خداوند مثل �آتش می�آی���د ،او برفراز ا ّرابهها مثل گردبادی
برای مجازات کسانیکه مورد غضب او هستند می�آید16 .او با
�آتش و شمشیر تمام کسانی را که خاطی بودند مجازات خواهد
کرد ،و بسیاری از �آنها کشته خواهند شد.
17خداوند میگوید« :عاقبت کار کسانیکه خود را برای پرستش
ُبتها تطهیر میکنند ،و در صف زائرین باغهای مقدّس هستند،
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و گوشت خوک و موش و سایر غذاهای حرام را میخوردند
نزدیک است18 .من افکار و کارهای او را میدانم .من می�آیم
تا تمام ملّتهای جهان را جمع کنم .وقتی �آنها همه جمع شوند
قدرت و جلال مرا خواهند دید 19و خواهند دانست من همان
کسی هستم که �آنها را مجازات میکند.
«ا ّما من بعضی از �آنها را از مجازات معاف خواهم کرد و به
میان ملّتها و به سرزمینهای دوردست که نام مرا نشنیده یا جلال
مرا ندیدهاند مانند اسپانیا ،لیبی ،لود با تیراندازان ماهرشان ،و
به توبال و یونان خواهم فرستاد تا بزرگی مرا در میان این ملّتها
اعلام کنند�20 .آنها هموطنان شما را از میان ملّتهای دیگر به
عنوان هدیهای برای من خواهند �آورد� .آنها را سوار بر اسب،
قاطر ،ش���تر ،ا ّرابهها و گاریها به کوه مقدّس من در اورش���لیم
می�آورن���د ،همانطور که فرزندان یعق���وب ،غلا ِّت خود را در
ظروف پاک در معبد بزرگ به حض���ور خدا تقدیم میکنند.
21و من بعضی از �آنها را برمیگزینم تا به صورت لاوی و کاهن
خدمت کنند.
«22همانطور که �آس���مان و زمین ت���ازه ،با قدرت من پایدار
میمانند ،نسل شما و اسم شما هم باقی خواهد ماند23 .خداوند
میگوید در تمام جشنهای روز ماه نو و در تمام سبتها ،مردم
از هر قوم و ملّتی برای پرستش من به اینجا در اورشلیم خواهند
�آمد .خداوند میگوید24 :وقتی اینها بیرون میروند ،بدنهای
بیجان کسانی را میبینند که بر من شوریدهاند .کرمهایی که
�آنها را میخورند مرگ نخواهند داش���ت و �آتش���ی که �آنها را
میس���وزاند ،هیچوقت خاموش نخواهد شد .منظرٔه �آنها برای
تمام مردم دنیا نفرتانگیز خواهد بود».
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کتاب ارمیای نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این
کتاب در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ
هر فصل یا روی آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ
بعدی بروید .برای بازگش��ت به ابتدای کتاب مقدّس
لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کالم خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان
را از برکت سرشار نماید.
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کتاب ارمیای نبی
معرفی کتاب
ّ

ارمیای نبی در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن ششم قبل
از میالد زندگی میکرد .در دوران مأموریت طوالنی
خود ،از بالها و مصیبتهایی که بنا بود بهخاطر بتپرستی
و گناه بر سر قوم اس��رائیل بیاید ،به ایشان هشدار داد.
در زمان حیات او بود که پیش��گویی سقوط اورشلیم،
ویرانی آن شهر و معبد بزرگ آن به دست نبوکدنصر
پادشاه بابل تحقق یافت .او همچنین شاهد تبعید پادشاه
یهودا و مردم آنجا به بابل بود .ارمیا بازگشت قوم خود
از تبعید و احیای مجدّد آن را نیز پیشگویی کرد.
کتاب ارمیا را میتوان به پنج بخش تقسیم کرد:
 -1دعوت خداوند از ارمیا
 -2پیام خدا به ملّت یهودا و فرمانروایان ایش��ان در
دوران سلطنت یوشیا ،یهویاقیم ،یهویاکین و صدقیا
 -3یادداشتهای باروک ،منشی ارمیا شامل پیشگوییها
و وقایع دوران حیات ارمیا
 -4پیامهای خدا به اقوام مختلف جهان
 -5فهرست وقایع تاریخی از قبیل سقوط اورشلیم و
تبعید مردم به بابل
ارمیا شخصی حساس و دوستدار صمیمی مردم خود
بود و از مجازات ایشان نفرت داشت .در کالم او بهخاطر
ناراحتیهایی که در دوران رسالت و نب ّوت خود متح ّمل
شد ،هیجان و تأثر عمیقی احساس میشود .کالم خدا
مانند آتش در قلب او شعلهور بود و نمیتوانست آن
را خاموش نگه دارد.
کتاب ارمیا همچنین از پیمان تازهای پیشگویی میکند
که پس از دوران مشقت با ِر ارمیا بسته میشود و قوم خدا
بدون اینکه آموزگاری آن پیمان را به ایشان یادآوری
کند ،از آن پیروی میکنند ،چرا که در دلهایشان نوشته
خواهد شد)34-31:31( .
1364

ارمیا 1
تقسیمبندی کتاب

دعوت خدا از ارمیا 19-1:1
پیشگوییهایی در دوران سلطنت یوشیا ،یهویاقیم،
یهویاکین و صدقیا 38:25-1:2
وقایع دوران حیات ارمیا 5:45-1:26
پیشگوییهایی در مورد اقوام مختلف 64:51-1:46
سقوط اورشلیم 34-1:52

1

این کتاب شامل پیامهایی است از طرف ارمیا پسر ِحلقیا،
یکی از کاهنان شهر عناتوت در سرزمین بنیامین2 .خداوند
در سیزدهمین سال سلطنت یوشیا پسر �آمون ،پادشاه یهودا با
ارمیا سخن گفت3 .بار دیگر وقتی یهویاقیم -پسر یوشیا -پادشاه
یهودیه بود خداوند با او سخن گفت .بعد از �آن تا یازدهمین
سال سلطنت صدقیا -پسر یوش���یا -خداوند چندین بار با ارمیا
سخن گفت .در پنجمین ماه همان سال مردم اورشلیم به تبعید
برده شدند.
رسالت ارمیا

4خداوند به من گفت«5 :قبل از �آنکه به تو هستی بخشم،
تو را برگزیدم ،و قبل از �آنکه به دنیا بیایی ،تو را انتخاب کردم
تا پیام�آوری برای تمام ملّتها باشی».
6در جواب گفتم« :ای خداوند متعال ،من خیلی جوان هستم
و نمیدانم چگونه سخن بگویم».
7ا ّما خداوند به من گفت« :نگو که خیلی جوانی ،در عوض
به نزد مردمی که تو را میفرستم برو و هرچه به تو دستور میدهم
به �آنها بگو8 .از �آنها نترس ،چون من با تو خواهم بود و از تو
حمایت خواهم کرد .من -خداوند -چنین گفتهام»
�9آنگاه خداوند لبهای مرا لمس کرد و به من گفت« :گوش
بده ،من �آنچه را که باید بگویی در دهانت خواهم گذاشت.
10من امروز به تو قدرتی میدهم ک���ه بتوانی ملّتها و دولتها را
ریشهکن کنی ،ویران و واژگون س���ازی و دوباره بسازی و از
نو بکاری».
دو رؤیا

11خداوند به من گفت« :ارمیا ،چه میبینی؟»
در پاسخ گفتم« :یک شاخۀ درخت بادام».
1365

ارمیا  1و2 

12خداوند گفت« :درس���ت میبینی و من مواظب هستم تا
سخنان من تح ّقق یابند».
13سپس خداوند بار دیگر با من سخن گفت و پرسید« :چه
چیز دیگری میبینی؟»
در جواب گفتم« :در شمال دیگی را در حال جوشیدن میبینم
که به این سو سرازیر میشود».
14او به من گفت« :ویرانی از ش���مال غلیان میکند و تمام
موجودات زنده را در این سرزمین دربر میگیرد؛ 15زیرا من تمام
ملّتها را از ش���مال میخوانم تا بیایند .پادشاهان �آنها تختهای
خود را در دروازههای شهر اورشلیم و اطراف دیوار و اطراف �آن
و همچنین در اطراف شهرهای یهودیه خواهند نهاد16 .من قوم
خود را تنبیه خواهم کرد ،چون �آنها مرتکب گناه شدهاند� .آنها
مرا ترک کرده و ب���ه حضور خدایان دیگر قربانی گذراندهاند،
ُبتها ساختند و �آنها را پرستش کردند17 .ای ارمیا �آماده شو ،برو
و هرچه به تو دستور میدهم به �آنها بگو .از �آنها نترس وگرنه
من تو را از �آنها بیشتر خواهم ترسانید19-18 .ای ارمیا ،گوش
کن ،همهکس در این سرزمین -از پادشاهان یهودا ،سرداران،
کاهنان گرفته تا مردم ع���ادی -همه برضد تو خواهند بود .ا ّما
امروز من قدرتی به تو میدهم که بتوانی در برابر �آنها مقاومت
کنی .تو مانند شهری با ُبرج و باروی مستحکم ،مانند ستونی از
�آهن و دیواری از برنز خواهی بود� .آنها تو را شکست نخواهند
داد ،چون من با تو خواهم بود و از تو حمایت خواهم کرد.
من ،خداوند چنین گفتهام».

2

توجه خدا از اسرائیل
ّ

خداوند به من گفت تا 2این پیام را به تمام مردم اورشلیم
اعلام کنم:
«به یاد دارم که چقدر در جوانیات با وفا بودی،
چقدر در ابتدای ازدواجمان مرا دوست داشتی،
به دنبال من حتّی از کویرها
و زمینهای بایر میگذشتی.
 3ای اسرائیل ،تو فقط به من تعلّق داشتی؛
و تو ِملک مقدّس من بودی.
من به هرکس که تو را می�آزرد،
رنج و عذاب میدادم.
من ،خداوند چنین گفتهام».
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4ای فرزندان یعقوب و ای طایفههای اسرائیل به پیام خداوند
گوش دهید5 .خداوند میفرماید:
«اجداد شما چه اتّهامی علیه من داشتند؟
چه چیزی باعث شد �آنها از من رویگردان شوند؟
�آنها ُبتهای بیارزش را پرستیدند،
و خودشان بیارزش شدند.
�	6آنها به من بیاعتنایی کردند،
گرچه من�آنها را از مصر نجات دادم
و �آنها را در بیابان و چالههای شنی،
سرزمینی خشک و خطرناک،
جایی که کسی در �آن زندگی نمیکند
و حتّی هیچکس از �آنجا گذر نیز نخواهد کرد ،رهبری
کردم.
 7من �آنها را به سرزمینی حاصلخیز �آوردم
تا از محصولات و میوههای �آنجا ل ّذت ببرند،
ا ّما در عوض� ،آنها سرزمین مرا ویران کردند،
و زمینی را که به �آنها داده بودم ،ناپاک ساختند.
 8کاهنان نپرسیدند' :خداوند کجاست؟'
حتّی کاهنان خودم ،مرا نمیشناختند.
حکمرانان برضد من شوریدند،
انبیا به نام بعل سخن میگفتند
و ُبتهای بیهوده را میپرستیدند.
دعوی خداوند علیه قوم خودش

« 9پس من ،خداوند ،دوباره دعوی خود را علیه قوم خودم
و برضد اجدادشان ارائه میدهم.
 10به جانب غرب ،به جزیرۀ قبرس بروید،
و کسی را به شرق ،به قیدار بفرستید.
شما خواهید دید که چیزی شبیه این هیچگاه واقع
نشده است.
 11هیچ ملّت دیگری هرگز خدایان خود را،
هرچند غیر واقعی بودند -عوض نکردند.ا ّما قوم من ،مرا که برایشان افتخار و بزرگی �آوردم،
با خدایانی که برایشان هیچکاری نمیتوانند بکنند،
عوض کردند.
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 12از این رو به �آسمان دستور میدهم از وحشت بلرزد،
و متع ّجب و حیران بماند،
 13چون قوم من مرتکب دو گناه شدهاند:
ک کردهاند
�آنها مرا که سرچشمۀ �آب گوارا هستم ،تر 
و برای خود �آبانبار کندهاند؛
�آبانبارهای ترک خوردهای که �آب را اصلا ً نگاه
نمیدارند.
نتیجۀ بیوفایی قوم اسرائیل

« 14اسرائیل برده نیست
و در بردگی متولّد نشد،
پس چرا دشمنانش برای شکار او در کمین نشستهاند؟
�	15آنان مثل شیر بر او میغ ّرند،
و سرزمین او را به صورت بیابان در�آوردهاند،
و شهرهایش را کاملا ً متروک و ویران کردهاند.
�	16آری مردان ممفیس و َتحفَنحیس
جمجمۀ او را شکستهاند.
 17ای اسرائیل ،خودت باعث این بودی!
تو مرا -خداوند ،خدای خود را -ترک کردی،
درحالیکه من تو را در تمام راه رهبری میکردم.
 18فکر میکنی رفتن تو به مصر
و نوشیدن از �آب رود نیل برایت فایدهای خواهد
داشت؟
یا رفتن به �آشور و نوشیدن از رود فرات
برایت چه سودی خواهد داشت؟
 19شرارت تو موجب مجازات تو،
و رویگردانیدن تو از من ،باعث محکوم ّیت توست.
تو خواهی �آموخت که ترک کردن و بیحرمتی به من
خداوند ،خدای خودت-چه اشتباه تلخی است.
من ،خدای متعال چنین گفتهام».
اسرائیل از پرستش خداوند سرپیچی میکند

20خداوند متعال میگوید:
«ای اسرائیل از زمانهای قدیم تو از فرمان من سرپیچی
کردی،
و حاضر نبودی از من اطاعت کنی و مرا بپرستی.
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بر فراز ت ّپههای مرتفع،
در پای درختان سبز،
تو الهههای باروری را میپرستیدی.
 21من تو را مثل یک تاک برگزیده،
از بهترین بذر زمین کاشتم.
ا ّما نگاه کن ،ببین چه شدهای!
یک تاک پوسیدۀ بیارزش.
 22حتّی اگر خودت را با قویترین صابونها بشویی،
بازهم لکههای گناهت را میبینم.
 23چگونه میتوانی بگویی که خودت را �آلوده نساختهای،
و یا هرگز بعل را پرستش نکردهای؟
بنگر و ببین چگونه تو در همین د ّره مرتکب گناه
شدهای،
و ببین چه کردهای.
تو مثل یک شتر وحشی در فصل جفتگیری هستی،
که افسار گسیخته به هر طرف میدود،
 24و به بیابان میرود.
وقتی شهوت او را به هیجان �آورد ،چه کسی میتواند
جلوی او را بگیرد.
لازم نیست که شترهای نر برای رام کردن او به خودشان
زحمتی بدهند،
چون او همیشه در فصل جفتگیری حاضر و �آماده
است.
 25ای اسرائیل ،پاهای خود را خسته نکن،
و نگذار گلوی تو
از تعقیب سایر خدایان خشک شود.
فقط بگو' :نه ،من نمیتوانم بازگردم.
من عاشق خدایان بیگانه هستم
و به دنبال �آنها خواهم رفت»'.
اسرائیل سزاوار مجازات است

26خداوند میگوید« :همانطور که یک دزد هنگامیکه گیر
میافتد ،شرمسار است؛ ش���ما قوم اسرائیل هم همانگونه -به
همراه پادشاهان ،بزرگان ،کاهنان ،و انبیای خودتان -شرمنده
خواهید بود27 .شما که میگویید یک درخت ،پدر شما و یک
صخره ،مادر شماست شرمس���ار خواهید شد .شما به عوض
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اینکه ،به من روی �آورید به من پشت کردید ،پس این چیزها
بر سر ش���ما �آمد .ا ّما وقتی شما دچار زحمتی میشوید� ،آنگاه
از من میخواهید بیایم و شما را نجات دهم.
«28کجا هستند �آن خدایانی که برای خود ساختید؟ بگذارید
وقتی در زحمت هستید� ،آنها اگر میتوانند شما را نجات دهند!
ای یهودا به تعداد شهرهایت خدایان متعدّد داری29 .شکایت
تو چیست؟ چرا برضد من ش���وریدهای؟ 30من تو را مجازات
کردم ،ولی فایدهای نداشت؛ و نمیگذاری تو را اصلاح کنم.
مثل شیر غ ّران تمام انبیا را کشتی31 .ای قوم اسرائیل به �آنچه
میگویم گوش دهید� .آیا من برای ش���ما ،مث���ل بیابان یا مثل
س���رزمینی تاریک و خطرناک بودم؟ پس چرا میگویید هرچه
دلتان خواست ،همان را انجام خواهید داد و دیگر به حضور
من برنمیگردید؟ �32آیا یک زن جوان میتواند جواهرات خود
را فراموش کند ،و یا یک عروس لباس عروسی خود را؟ ا ّما قوم
من مرا برای روزهای بیش���ماری فراموش کرد33 .تو مطمئناً
میدانی که چگونه عشاق خود را تعقیب کنی .حتّی بدترین
زنان ،میتوانن���د این را از تو بیاموزند34 .لباس���هایت از خون
بیگناهان و بیچارگان -و نه از خون دزدان -لکه داراست.
«با وجود این 35تو میگویی' ،بیگناهم ،حتماً خداوند دیگر
نس���بت به من عصبانی نیس���ت '،ا ّما من خداوند ،تو را تنبیه
میکنم؛ چون میگویی مرتکب گناهی نشدهای36 .تو با روی
�آوردن به خدایان س���ایر ملّتها ارزش خود را از دست دادهای.
مصر هم مانند �آش���ور تو را ناامید خواهد کرد37 .تو از مصر
رویگردان خواهی شد ،از خجالت سرت را پایین میاندازی.
من ،خداوند ،تمام کسانی را که تو به �آنها توکّل کردهای طرد
کردهام .از �آنها هیچ سودی عاید تو نخواهد شد».

3

خیانت اسرائیل

خداون���د میگوید« :اگر مردی زنش را طلاق دهد و
زنش او را ترک کند وبا دیگری ازدواج کند� ،آن مرد
نمیتواند زنش را دوباره بگیرد .چنین عملی باعث میش���ود،
�آن زمین �آلوده شود .ا ّما تو ای اسرائیل ،عشاق زیادی داشتی
و اکنون میخواهی به نزد من بازگردی! 2به بالای ت ّپهها نگاه
کن� .آیا جایی هس���ت که تو در �آنجا مثل روسپی رفتار نکرده
باشی؟ مثل یک عرب صحرانشین که در بیابان در انتظار شکار
است ،تو در کنار راه ،منتظر ُعشاق خود بودی .تو تمام این
1370

ارمیا 3

سرزمین را با روسپیگری و ش���رارت خود �آلوده کردهای3 .به
همین دلیل باران نباریده و رگبارهای بهاری نیامده است .تو
مثل یک روسپی هستی و از �آن شرم نداری.
«4و اکنون به من میگویی' :تو پدر من هستی ،تو مرا از زمان
طفول ّیتم دوست داشتی5 .تو نسبت به من همیشه خشمگین
نخواهی بود '.ای اس���رائیل ،این چیزی است که تو گفتهای،
ولی از انجام هیچنوع شرارتی خودداری نکردی».
اسرائیل و یهودا باید توبه کنند

6در زمان یوشیای پادشاه ،خداوند به من گفت�« :آیا میبینی
اس���رائیل �-آن زن بیوفا -چه کرده است؟ او مرا ترک کرده و
برفراز هر ت ّپه و در پای تمام درختان سبز ،مثل روسپی رفتار کرده
اس���ت7 .فکر کردم بعد از تمام این کارها ،او مطمئناً نزد من
برمیگردد .ا ّما او برنگشت ،و خواهر بیوفای او -یهودا -ناظر
تمام کارهای او بود8 .یهودا همچنین دید که من اس���رائیل را
بهخاطر اینکه مرا ترک کرده و مرتکب روسپیگری شده بود،
طلاق دادم و به راه خودش فرستادم .ا ّما یهودا ،خواهر بیوفای
اسرائیل ،هراسی نداشت .او هم روسپی ش���د 9و اصلا ً از �آن
شرمی نداشت .او سرزمین را �آلوده ساخت و با پرستش سنگها
و درختان مرتکب زنا ش���د10 .بعد از همۀ اینها ،یهودا خواهر
بیوفای اس���رائیل ،فقط تظاهر کرد که به نزد من برمیگردد،
ولی در عمل صادق نبود .من ،خداوند چنین گفتهام».
�11آنگاه خداوند به من گفت که هرچند اسرائیل او را ترک
کرده ،ب���ا وجود این ،او ثاب���ت کرد که از خواه���ر بیوفایش
یهودا -بهتر است12 .خداوند به من گفت بروم و به اسرائیلبگویم« :ای اس���رائیل بیوفا نزد من بازگرد .من رحیم هستم
و خشمگین نخواهم بود؛ خشم من برضد تو دایمی نخواهد
بود13 .فق���ط بپذیر که خطاکاری و برض���د خداوند ،خدای
خود شوریدهای .اعتراف کن که درپای درختان سبز ،تو عشق
خود را نثار خدایان بیگانه کردهای و از دستورات من اطاعت
ننمودهای .من ،خداوند چنین گفتهام.
«14ای قوم بیوفا بازگردید؛ ش���ما به من تعلّق دارید .از هر
شهری یکی از شما را ،و از هر طایفهای دو نفر را میگیرم و
با خود به کوه صهیون خواهم �آورد15 .من به شما فرمانروایانی
خواهم داد که مطیع من باشند ،و �آنها با حکمت و فهم بر شما
حکومت خواهند کرد�16 .آنگاه ،وقتی شما در این سرزمین کثیر
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شوید ،مردم دیگر دربارۀ صندوق پیمان من صحبتی نخواهند
کرد� .آنها دیگ���ر نه دربارۀ �آن فکر میکنن���د و نه �آن را به یاد
می�آورند� .آنها دیگر نه احتیاجی به �آن دارند ،و نه میخواهند
صندوق دیگری بس���ازند17 .وقتی زمان �آن فرا رسد ،اورشلیم
به نام 'تخت خداوند' خوانده خواهد شد و تمام ملّتها در �آنجا
برای پرستش من جمع میشوند� .آنها دیگر �آنچه دلهای سخت
و شریرشان به �آنها میگوید ،انجام نخواهند داد18 .اسرائیل با
یهودا متّحد خواهد ش���د و �آنها با هم از تبعید در کشوری در
شمال به سرزمینی که من به اجداد شما به عنوان ملکی ابدی
داده بودم ،برخواهند گشت».
بتپرستی قوم خدا

19خداوند میگوید:
«ای اسرائیل ،میخواستم تو را به فرزندی خود بپذیرم
و سرزمینی سرسبز -زیباترین کشور جهان-
را به تو بدهم.
من میخواستم تو مرا پدر خود بخوانی،
و دیگر هیچگاه از من دور نشوی.
 20ا ّما مثل یک زن بیوفا،
تو نسبت به من بیوفا بودی.
من ،خداوند چنین گفتهام».
 21از فراز ت ّپهها صدایی به گوش میرسد:
این صدای قوم اسرائیل است
که بهخاطر گناهانی که مرتکب شدهاند
و به خاطر اینکه خداوند ،خدای خودشان را فراموش
کردهاند ،گریه وزاری میکنند.
 22ای تمامی شما که از خداوند روی گردانیدهاید،
بازگردید.
او بیوفایی شما را شفا خواهد داد.
شما میگویید�« :آری ما به سوی خداوند برمیگردیم چون
او خدای ماس���ت23 .پرس���تش ُبتها در بال���ای ت ّپهها برای ما
هیچ فایدهای نداش���ته اس���ت .کم���ک برای اس���رائیل فقط از
جانب خداوند -خدای ما -می�آید24 .ا ّما پرستش بعل ،خدای
شرمساری ،باعث شده که ما گلّه و رمه ،پسران و دخترانمان،
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و همهچیزهای دیگری را که اجداد ما از زمانهای قدیم برای
�آن زحمت کشیدهاند ،از دس���ت بدهیم25 .ما میبایست در
شرم بخوابیم و رسوایی ما را بپوشاند .ما و اجداد ما ،همیشه
برضد خداوند ،خدای ما گناه ورزیده ،و هیچوقت احکام او
را اطاعت نکردیم».

4

دعوت به توبه

خداوند میگوید« :ای قوم اسرائیل ،اگر بخواهید شما
میتوانید به سوی من بازگردید .اگر شما �آن ُبتهایی را که
من از �آنها نفرت دارم دور بریزید�2 ،آن وقت شایسته است به نام
من سوگند یاد کنید� .آنگاه ،تمام ملّتها از من خواهند خواست
تا �آنها را برکت دهم ،و �آنها مرا حمد خواهند گفت».
3خداون���د به مردم اس���رائیل و یه���ودا میگوید« :مزارع
ش���خم نخ���وردۀ خود را ش���خم بزنی���د ،بذره���ای خود را
در می���ان خارها نپاش���ید4 .عهد خود را ب���ا من ،خداوند
خوی���ش نگه دارید و ای مردمان یهودا و اس���رائیل خود را
وقف من کنید .وگرنه خش���م من بهخاطر ش���رارتهای شما
مث���ل �آتش همهچیز را خواهد س���وزاند و هیچوقت خاموش
نخواهد ش���د».
تهدید حمله به یهودا

 5شیپورها را در تمام سرزمین بنوازید!
با فریاد بلند و به طور واضح
به مردم یهودا و اورشلیم بگویید
به شهرهایی پناه ببرند که ُبرج و بارویی مستحکم
دارند.
 6نشانهای به طرف صهیون بگذارید!
با سرعت به جاهای امن بروید! ت�أخیر نکنید!
خداوند بلا و ویرانی بزرگی
از جانب شمال می�آورد.
 7مثل شیری که از مخفیگاهش بیرون می�آید،
ویرانگر ملّتها عازم حمله است.
او می�آید تا یهودیه را ویران کند.
یهودیه به مخروبهای تبدیل خواهد شد،
و هیچکس در �آنها زندگی نخواهد کرد.
 8پس پلاس برتن ،گریه و شیون کنید،
چون هنوز خداوند نسبت به یهودا غضبناک است.
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9خداوند گفت« :در �آن روز پادشاهان و بزرگان جر�أت خود
را از دست میدهند ،کاهنان حیران و انبیا در تع ّجب خواهند
بود».
�10آنگاه من گفتم« :ای خداوند متعال تو مردم اورش���لیم را
کاملا ً فریب دادهای! تو گفتهای صلح خواهد بود ،ا ّما شمشیر
گلویشان را پاره میکند».
11زمانی میرس���د که به مردم اورشلیم گفته خواهد شد که
بادی سوزان از طرف بیابان میوزد� .آن باد ملایمی نخواهد بود
که کاه و پوشال را از گندم جدا میکند؛ 12بادی که اکنون به
فرمان خداوند میوزد ،بسیار سختتر است! این خود خداوند
است! که چنین حکمی دربارۀ قومش صادر کرده است.
محاصرۀ یهودا به وسیلۀ دشمنان

13نگاه کنید ،دش���من مانند ابر می�آید .ا ّرابههای جنگیاش
مثل گردباد و اسبانش س���ریعتر از عقاب حرکت میکنند ،ما
محکوم به نابودی هستیم.
14ای اورشلیم ،قلبت را از شرارت پاک کن تا نجات یابی.
تا کی میخواهی با افکار گناه�آلود زندگی کنی؟
15پیام�آوران از شهر دان و از کوههای افرایم حامل خبرهای
بدی هستند�16 .آنها �آمدهاند تا به ملّتها اخطار کنند و به مردم
اورشلیم بگویند که دشمنان از سرزمینی دور می�آیند .این دشمنان
برضد شهرهای یهودا فریاد میزنند17 .و �آنها مثل محافظانی که
مزرعهای را نگهداری میکنند اورشلیم را محاصره خواهند کرد.
این بهخاطر �آن اس���ت که مردمش برضد خداوند شوریدهاند.
خداوند چنین گفته است.
18ای یهودا ،با نحوۀ زندگیات و کارهایی که مرتکب شدهای
این بلا را بر س���ر خودت �آوردهای .گناه تو ،تو را به این روز
انداخته و مثل شمشیری به قلب تو فرو رفته است.
اندوه ارمیا برای قومش

 19درد! دردی که نمیتوانم �آن را تح ّمل کنم!
قلبم! قلبم بشدّت میتپد!
نمیتوانم ساکت بمانم،
صدای شیپورها
و فریادهای جنگ را میشنوم.
 20مصیبتها یکی پس از دیگری می�آیند،
و تمام مملکت ویران شده است.
1374

ارمیا 4

چادرهای ما ناگهان درهم شکسته
و پردههای �آنها پارهپاره شدهاند.
 21تا به کی باید شاهد چنین جنگ مهیبی باشم،
و تا به کی باید صدای شیپور جنگ را بشنوم؟
 22خداوند میگوید« :قوم من احمقند،
�آنها مرا نمیشناسند.
�آنها مثل کودکان احمقی هستند
که فهم و شعور ندارند.
در ارتکاب شرارت ماهرند،
ولی در بجا �آوردن نیکی قاصر».
رؤیای ارمیا از ویرانی آینده

 23به زمین نگاه کردم -بایر و ویران بود،
به �آسمان نگریستم-در �آن نوری نبود.
 24به کوهها نگاه کردم �-آنها در لرزش بودند،
و ت ّپهها از یک طرف به طرفی دیگر در نوسان بودند.
 25هیچ انسانی در �آنجا نبود،
حتّی پرندگان هم ،از �آنجا گریخته بودند.
 26زمین حاصلخیز به بیابان،
و شهرهای �آن بهخاطر غضب خداوند
به ویرانهای تبدیل شدهاند.
(27خداوند گفته اس���ت که تمام زمین بایر خواهد شد ولی
�آن را کاملا ً از بین نخواهد برد).
 28زمین سوگوار
و �آسمان تیره خواهد شد.
خداوند چنین گفته است
و فکر خود را عوض نخواهد کرد.
او تصمیم خود را گرفته
و از �آن برنخواهد گشت.
 29با شنیدن فریاد اسب سواران و تیراندازان
همه خواهند گریخت.
بعضیها به جنگل پناه میبرند
و دیگران برفراز کوهها پنهان میشوند.
تمام شهرها از جمع ّیت خالی خواهند شد
و دیگر کسی در �آنها زندگی نخواهد کرد.
 30ای اورشلیم ،تو محکوم به فنا هستی!
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چرا جامۀ قرمز میپوشی؟
چرا خود را با جواهرات می�آرایی و ُسرمه بر چشمان
خود میکشی،
خودت را بیهوده زیبا میکنی!
ُعشاق تو ،تو را طرد کرده
و میخواهند تو را بکشند.
 31فریادی شنیدم ،شبیه فریاد زنی در حال زایمان،
زنی که اولین ب ّچهاش را به دنیا می�آورد.
این فریاد اورشلیم بود که برای نفس کشیدن تق ّلا
میکرد،
دست خود را بلند میکند و میگوید:
«من محکوم به فنا هستم!
�آنها برای کشتن من می�آیند».
گناه اورشلیم

 5ای مردم اورشلیم تمام کوچههای شهر را بگردید!
به تمام اطراف نگاه کنید! با چشمان خودتان ببینید
بازارچهها را جستجو کنید!
�آیا میتوانید حتّی یک نفر را بیابید
که درستکار باشد
و میکوشد تا نسبت به خداوند باوفا باشد؟
اگر بتوانید چنین شخصی را بیابید ،خداوند اورشلیم را
خواهد بخشید.
 2ا ّدعامیکنید که خداوند را میپرستید،
ا ّما از صمیم قلب نمیگویید.
 3خداوند خواهان وفاداری شماست.
او شما را تنبیه کرد ،ا ّما هیچ توجهی نکردید.
او شما را درهم شکست ،ولی از �آموختن امتناع
کردید.
شما سرسخت بودید و نخواستید از گناهانتان توبه کنید.
�	4آنگاه فکر کردم« :اینها فقط افراد فقیر و جاهل هستند
که چنین میکنند.
�آنها احمقانه رفتار میکنند؛
چون نمیدانند خدا از �آنها چه میخواهد،
و از �آنها انتظار چه رفتاری دارد.
 5من نزد صاحبان قدرت میروم
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و با �آنها صحبت میکنم.
�آنها حتماً میدانند خدایشان از �آنها چه میخواهد،
و انتظار دارد �آنها چگونه زندگی کنند».
ا ّما دیدم که �آنها هم ،همه سر به نافرمانی زدهاند
و از اطاعت وی امتناع میکنند.
 6به همین دلیل است که شیران جنگل� ،آنها را خواهند کشت؛
گرگهای بیابانی �آنها را قطعهقطعه خواهند کرد،
و پلنگها در تمام شهرهایشان به کمین نشستهاند.
اگر �آن مردمان از خانههای خود بیرون بروند،
دریده و پارهپاره خواهند شد ،چون گناهان �آنها
بیشمار است
و مکرراً از فرمان خداوند سرپیچی کردهاند.
 7خداوند پرسید« :چرا من میبایست گناهان قوم خودم را
ببخشم؟
�آنها مرا ترک کردهاند
و خدایانی را پرستیدهاند که واقعی نیستند.
من قوم خود را چنان تغذیه کردم که همیشه سیر بودند،
ا ّما �آنها مرتکب زنا شدند
و وقت خود را با فاحشهها تلف کردند.
�	8آنها مانند اسبان نری هستند که خوب تغذیه شدهاند و
شهوت شدیدی بر �آنها غلبه کرده است،
و هریک برای زن همسایه شیهه میکشد.
�	9آیا نباید من �آنها را برای این چیزها مجازات کنم،
و از ملّتی مثل اینها انتقام بگیرم؟
 10من دشمنان را میفرستم تا تاکستانهای قوم مرا خراب
کنند،
ولی �آن را کاملا ً از بین نبرند.
به �آنها خواهم گفت شاخههای �آن را قطع کنند،
چون �آن شاخهها به من تعلّق ندارند.
 11مردم اسرائیل و یهودا
به من کاملا ً خیانت کردهاند.
من ،خداوند چنین گفتهام».
خداوند اسرائیل را رد میکند

12ق���وم خداوند منکر او ش���ده و گفتهان���د« :او واقعاً کاری
نخواهد کرد .ما روزگار سختی نخواهیم داشت و از جنگ و
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قحطی خبری نخواهد بود�14-13 ».آنها گفتهاند که انبیا فقط
یک طبل توخالی هس���تند .پیامی از جان���ب خداوند ندارند.
خداوند -خدای قادر مطلق -به م���ن گفت« :ای ارمیا ،چون
مردم چنین چیزهایی میگویند ،من کلام خودم را مثل �آتش���ی
در دهان تو خواهم گذاش���ت .مردم مثل هیزم هستند و �آتش
همۀ �آنها را میسوزاند».
15ای قوم اسرائیل ،خداوند ملّتی را از مکانهای دور می�آورد
تا به شما حمله کنند .این ملّتی است قوی و قدیمی ،ملّتی که
زبان �آن را تو نمیفهمی16 .کمانداران �آنها جنگجویانی هستند
بسیار قوی ،که بدون ت ّرحم میکشند� .آنها خرمن و �آذوقۀ تو را
میبلعند و پسران و دختران تو را خواهند کشت�17 .آنها گلّه و
رمۀ تو را زنده نخواهند گذاشت .تاکستانها و درختان انجیر تو
را از بین خواهند برد .شهرهای مستحکمی که به �آنها اعتماد
داری ،همه به وسیلۀ ارتش �آنها خراب خواهند شد.
18خداوند میگوید« :حتّی در چنان روزهایی نمیگذارم قوم
من کاملا ً از بین بروند19 .وقتی �آنها بپرس���ند ،چرا اجازه دادم
چنین چیزهایی واقع شود ،ای ارمیا ،به �آنها بگو که همانطور
که �آنها از من برگشتهاند و در س���رزمین خودشان در خدمت
خدایان در�آمدند ،پس �آنها در س���رزمینی که به خودشان تعلّق
نخواهد داشت در خدمت بیگانگان خواهند بود».
خداوند به قومش هشدار میدهد

20خداوند میگوید« :به فرزندان یعقوب و به مردم یهودا بگو:
21ای قوم نادان و بیعقل تو ّجه کنید ،شما که چشم دارید ولی
نمیبینید ،گوش دارید ولی نمیشنوید22 .من خداوند هستم؛
چرا حرمت م���را نگاه نمیدارید؟ چ���را در حضور من از ترس
نمیلرزید؟ من شن و ماسه را مرز دریا قرار دادم ،مرزی که�آب
دریا هیچگاه از �آن رد نمیشود .اگر دریا به تلاطم �آید ،نمیتواند
از �آن تجاوز کند و اگر امواج �آن خروش���ان شوند ،نمیتوانند
�آن مرز را بش���کنند23 .شما ای قوم من ،سرسخت و سرکش
هستید .ش���ما برگش���تید و مرا ترک کردید24 .من برای شما
بارانهای پاییزی و بهاری فرس���تادم و همه ساله فصل برداشت
محصول را به شما دادم؛ با وجود این ،هرگز به فکرتان نرسید
که احترام مرا نگاهدارید25 .در عوض ،گناهان شما باعث شد
این برکات به شما نرسد.
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«26مردمان ش���ریر در میان قوم من زندگی میکنند� ،آنها در
کمین نشسته و مانند کسانیکه توری را برای شکار پرندگان
گسترده باشند ،منتظر میمانند� .آنها دامهای خود را برای شکار
مردم پهن کردهاند27 .همانطور که یک شکارچی قفس خود را
از پرندهها پر میسازد ،همانطور خانههای �آنها از �آنچه به یغما
بردهاند ،انباشته شده است .به همین دلیل است که �آنها قوی
و غنی هستند28 .خوب میخورند و چاق میشوند .شرارتهای
�آنها پایانی ندارد .حق یتیمان را به �آنها نمیدهند و مظلومان را
از عدالت محروم میکنند.
«29ا ّما من ،خداوند� ،آنها را به مجازات کارهایشان خواهم
رسانید .من از قوم انتقام خواهم گرفت30 .اتّفاقی وحشتناک و
تکاندهنده در این سرزمین روی داده است31 .انبیا چیزی جز
دروغ نمیگویند ،کاهنان طبق دستور انبیا حکومت میکنند و
قوم من هم اعتراضی ندارند .عاقبت �آنها چه خواهند کرد؟»

6

محاصرۀ اورشلیم به وسیلۀ دشمنان

ای قوم بنیامین فرار کنید ،از اورشلیم خارج شوید و به
جای امنی بروید! در تقوع شیپور را به صدا در�آورید و
در بیتهکاریم �آتشی برای فرستادن اخطار برافروزید .مصیبت
و ویرانی از جانب شمال بزودی خواهد رسید2 .شهر صهیون
زیباست ،ولی ویران خواهد شد3 .پادشاهان به همراه ارتشهای
خود در �آنجا اردو خواهند زد� .آنها در اطراف شهر اردو میزنند
و هرکس هر جا که بخواهد اردو میزند�4 .آنها میگویند« ،برای
حمله به اورشلیم �آمده شوید! حاضر شوید! در وقت ظهر حمله
خواهیم کرد!» ا ّما بعد میگویند« :اکنون خیلی دیر شده ،روز
رو به پایان است ،وقتی سایهها بلندتر میشوند ،نشان میدهد
که غروب نزدیک است5 .پس در شب حمله را شروع خواهیم
کرد ،و قلعههای دفاعی شهر را خراب خواهیم کرد».
6خداوند متعال به این پادشاهان دستور داده است درختان
را قطع کنند و برای محاصرۀ اورشلیم ت ّپههایی به عنوان سنگر
بسازند .خداوند گفت« :من ش���هر را مجازات میکنم چون
از ظلم پر شده است7 .مثل یک چاه �آب ،که �آبش را تازه و
گوارا نگه میدارد ،به همان نحو اورشلیم شرارت را در درون
خود تازه نگه میدارد .من فریادهای خش���ونت و ویرانی را از
داخل شهر میشنوم ،بیماری و جراحت تنها چیزی است که
میبینم8 .ای مردم اس���رائیل بگذارید که این س���ختیها برای
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شما اخطاری باشد ،وگرنه شما را ترک میکنم ،و شهر شما
را به بیابان تبدیل میکنم ،جایی که دیگر هیچکس نتواند در
�آن زندگی کند».
اسرائیل سرکش

9خداوند متعال به من گفت« :اسرائیل مانند تاکستانی که تمام
انگورهایش را چیده باشند ،بیثمر خواهد ماند .پس تو باید تا
وقت باقی است ،هرکس را که میتوانی نجات دهی».
10من در پاسخ گفتم« :وقتی به �آنها چنین اخطاری بدهم ،چه
کس���ی به حرفهای من گوش خواهد داد؟ �آنها همه سرسخت
هستند و از شنیدن پیام تو امتناع میکنند� .آنها به کلامی که
از جانب تو به �آنها بگویم خواهند خندید11 .خشم تو نسبت
به �آنها مرا هم سوزانده و بیش از این طاقت �آن را ندارم».
�آنگاه خداوند به من گفت« :از کاس���ۀ خش���م من بر س���ر
کودکان���ی که در کوچهها هس���تند و بر س���ر جوانانی که دور
هم جمع شدهاند ،بریز .زنان را به همراه شوهرانشان خواهند
برد ،حتّی از افراد بسیار پیر هم نخواهند گذشت12 .خانهها،
مزارع و حتّی زنهایشان را به دیگران خواهند داد .من مردم این
س���رزمین را مجازات خواهم کرد13 .همه -کوچک و بزرگ-
سعی میکنند با ناراستی پولدار شوند؛ حتّی انبیا و کاهنان هم
مردم را فریب میدهند�14 .آنها چنان وانمود میکنند که گویی
زخمهای قوم جزئی و سطحی هستند� .آنها میگویند' :همهچیز
خوب و درست است '،درحالیکه هیچ چیز خوب و درست
نیست�15 .آیا از انجام تمام این کارهای زشت شرمنده بودند؟
نه ،ش���رمنده نبودند؛ �آنها از شرم و حیا چیزی نمیدانند .پس
�آنها هم مثل دیگران از بین خواهند رفت .وقتی �آنها را مجازات
کنم ،از �آنها دیگ���ر چیزی باقی نخواهد مان���د .من ،خداوند
چنین گفتهام».
اسرائیل راه خدا را رد میکند

16خداوند به قوم خود گفت« :بر سر چهارراهها بایستید و
نگاه کنید .سراغ جادههای قدیمی را بگیرید و بپرسید بهترین
راه کجاست ،و از همان راه بروید تا در امن و امان باشید».
ا ّما �آنها گفتند« :نه ،ما از �آن راه نخواهی���م رفت!» �17آنگاه
خداوند محافظانی را گماشت تا به صدای اخطار شیپورها گوش
دهند .ا ّما �آنها گفتند« :ما گوش نخواهیم داد».
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18پس خداوند گفت« :ای ملّتها ،گوش دهید واز �آنچه بر قوم
من واقع میشود عبرت بگیرید19 .ای تمام روی زمین ،گوش
دهید! جزای این مردم برای نقشههای شریرانهای که دارند این
اس���ت :من �آنها را از بین خواهم برد ،چون �آنها تعالیم مرا رد
کرده و به دستورات من گوش ندادهاندُ 20 .بخوری که �آنها از
سرزمین سبا و عطریّاتی که از کش���ورهای دوردست می�آورند
برایم بیارزش است .من قربانیهای �آنها را نمیپذیرم و از �آنها
خشنود نیس���تم21 .پس من کاری میکنم که این مردم بلغزند
و بیفتند .پدران و پسران ،دوس���تان و همسایگان همه با هم
خواهند ُمرد».
حمله از جانب شمال

22خداوند میگوید« :مردم از کشوری در شمال می�آیند ،ملّتی
قوی در سرزمینی دور �آمادۀ جنگ میشود�23 .آنها که کمانها
و شمشیرهای خود را برداش���تهاند� ،آدمهای ظالم و بیرحمی
هستند .سواره نظام �آنها مثل دریا میخروشد� .آنها �آمدهاند تا
با اورشلیم بجنگند».
24مردم اورشلیم میگویند« :ما این خبر را شنیدهایم .از این
رو دستهایمان سست شده و مثل زنی در حال زایمان ،نگرانی
و درد تمام وجود ما را گرفته است25 .ما جر�أت نداریم از شهر
خارج شویم یا در جادهها راه برویم ،چون دشمنان ما مسلّح
هستند و وحشت همهجا را فراگرفته است».
26خداوند ب���ه قوم خود میگوید« :پل���اس برتن کنید و در
خاکستر بغلتید .مثل کس���یکه تنها فرزندش را از دست داده
باشد ،با اشکهای تلخ ماتم بگیرید ،چون او که قصد نابودی
شما را دارد ،به طور ناگهانی حمله خواهد کرد27 .ای ارمیا،
همانطور که فلز را مح���ک میزنند ،قوم م���را بیازما ،و ببین
چگونهاند�28 .آنها همه سرسخت و سرکش و مثل برنز و �آهن
سنگدل ،و همه فاسد و سخنچین هس���تند29 .کوره گرمای
ش���دیدی دارد ،ا ّما ناخالصیها را نمیتواند ذوب کند و دور
بریزد .پالایش قوم من بیفایده است چون شرارت و پلیدیهای
�آنه���ا از بین نخواهد رف���ت�30 .آنها تفالههای بیارزش���ی بیش
نیستند ،چون من ،خداوند �آنها را طرد کردهام».

7

پیام ارمیا در معبد بزرگ

3-1خداوند مرا به دروازۀ معبد بزرگ ،جایی که مردم
یهودا برای عبادت میرفتند فرس���تاد .او به من گفت
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که �آنجا بایس���تم و �آنچه را که خداوند متعال ،خدایاسرائیل
میخواست اعلام کنم و بگویم« :راههایی که میروید و کارهایی
که انجام میدهید باید تغییر یابد .در �آن صورت اجازه خواهم
داد در اینجا به زندگی خ���ود ادامه دهید4 .دیگر این کلمات
فریبنده را ب���اور نکنید و نگویید' ،ما در اینجا ،در معبد بزرگ
خداوند در امن و امان هستیم ،این معبد بزرگ خداوند است،
این معبد بزرگ خداوند است!'
«5روش زندگی خود را تغییر دهید ،این کارها و روش���ها را
دیگ���ر ادامه ندهید و با یکدیگ���ر از روی انصاف رفتار کنید.
6ح���ق غریبان ،یتیمان و بیوهزنان را پایمال نکنید .از کش���تن
مردمان بیگناه در این سرزمین اجتناب کنید .خدایان دیگر را
پرستش نکنید ،چون اینکار موجب نابودی شما خواهد شد.
7اگر مس���یر زندگی خود را تغییر دهید ،من اجازه میدهم به
زندگی خود ،در این س���رزمینی که برای همیشه به اجدادتان
داده بودم ،زندگی کنید.
«8تو ّجه کنید ،ش���ما به س���خنان فریبنده اعتماد کردی���د 9و
مرتکب دزدی ،قتل ،و زنا میش���وید ،دروغتان را با س���وگند
راست جلوه میدهید .برای بعل قربانی میگذرانید و خدایانی
را میپرستید که قبلا ً نمیشناختید10 .کارهایی میکنید که من
از �آنها نفرت دارم و �آنگاه به حضور من در معبد بزرگ خودم
می�آیید و میگویید' :ما در امن و امان هستیم!' �11آیا میپندارید
معبد بزرگ من مخفیگاهی است برای دزدان؟ من �آنچه را که
شما میکنید دیدهام12 .به شیلوه ،اولین مکانی که برای پرستش
خودم برگزیدم ،نگاه کنید و ببینید بهخاطر گناهان قوم خودم
اسرائیل� ،آن را به چه روزی انداختم13 .شما مرتکب تمام این
گناهان شدهاید .هرچند بارها به شما گوشزد کردم ،از شنیدن
امتناع ورزیدید .وقتی ش���ما را میخواندم ،جواب نمیدادید.
14پس من همان کاری را که با ش���یلوه کردم ،با معبد بزرگ
خودم که ش���ما به �آن اطمینان دارید ،خواهم کرد .در اینجا،
در این مکانی که �آن را به اجداد ش���ما و به خود شما دادم،
من همان کاری را خواهم کرد که در شیلوه انجام دادم15 .من
همۀ ش���ما را از نظرم دور خواهم کرد ،همانطور که با قوم و
خویشان ش���ما یعنی با قوم اسرائیل رفتار نمودم .من ،خداوند
چنین گفتهام».
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16خداوند گفت« :ای ارمیا ،برای این مردم دعا نکن ،بهخاطر
�آنها گریه و شفاعت منما ،من به تو گوش نخواهم داد�17 .آیا
نمیبینی �آنها در ش���هرهای یهودا و در کوچههای اورشلیم چه
میکنند؟ 18ب ّچهها هیزم می�آورند ،مردان �آتش میافروزند ،زنها
کلوچههایی میپزند تا به الههای که �آنها �آن را ملکۀ �آس���مان
مینامند ،تقدیم کنند� .آنها همچنین به خدایان دیگر شراب تقدیم
میکنند تا خشم مرا برانگیزانند19 .ا ّما� ،آیا واقعاً این کارهای
�آنها به من �آزار میرس���اند؟ نه� ،آنها فقط خودشان را می�آزارند
و رسوا میکنند20 .پس این معبد بزرگ ،این مردم و حیوانات
�آنها و حتّی درختان و محصولات زمین همه مورد غضب قرار
خواهند گرفت .خشم من مثل �آتشی است که کسی قادر به
فرونشاندن �آن نخواهد بود.
«21ای قوم من ،شما بعضی از قربانیها را تماماً روی قربانگاه
میس���وزانید و برخی را اجازه دارید که بخوری���د� .آنچه من،
خداوند متعال به شما میگویم این است که میتوانید تمام �آن
را بخورید22 .من به اجداد شما وقتی �آنها را از سرزمین مصر
بیرون �آوردم هی چ حکم و دستوری دربارۀ قربانیهای سوختنی
نداده بودم23 .حکم من برای �آنها این بود که از من اطاعت
کنند تا من خدای �آنها و �آنها قوم من باش���ند .به ایشان گفتم
همانطور زندگی کنند که من از �آنها خواسته بودم تا زندگی بر
وفق مرادشان باشد24 .ا ّما �آنها گوش ندادند و تو ّجهی نکردند.
در عوض �آنچه دلهای سرکش و شریر �آنها میخواست ،همان
را انجام دادند و �آنها به جای اینکه �آدمهای بهتری شوند ،بدتر
شدند25 .از روزی که اجداد شما از مصر بیرون �آمدند تا به امروز
من خادمان خودم ،یعنی انبیا را برای شما فرستادهام26 .ولی
هیچکس به �آنها گوش نداد و به پیامشان تو ّجهی نکرد .در عوض
شما بیشتر از اجداد خود سرسخت و سرکش شدهاید.
«27پس ای ارمیا ،تو تمام این چیزها را به قوم خواهی گفت،
ولی �آنها ب���ه تو گوش نخواهند داد .تو �آنها را به س���وی خود
فرا خواهی خواند ،ا ّما �آنها پاسخی نخواهند داد28 .تو به �آنها
خواهی گفت که قومشان از من ،خداوند ،خدای خود اطاعت
نمیکنند و از مجازات خودشان درس نمیگیرند .وفاداری ساقط
شده و دیگر کسی حتّی دربارۀ �آن حرف نمیزند.
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درۀ هنوم
گناه در ّ

« 29ای مردم اورشلیم ،ماتم بگیرید،
موهای خود را بتراشید و دور بریزید.
برفراز ت ّپهها نوحهسرایی کنید،
چون من ،خداوند خشمگین هستم
و نسل حاضر را طرد کردهام
«30مردم یهودا مرتکب شرارت شدهاند� .آنها ُبتهای خود را،
ُبتهایی که من از �آنها متن ّفرم ،در معبد مقدّس من گذاشتهاند و �آن
را ناپاک ساختهاند31 .در د ّرۀ هنوم قربانگاهی ساختهاند به نام
توفت تا در �آنجا پسران و دختران خود را در �آتش قربانی کنند.
من به �آنها چنین حکمی نداده بودم ،چنین چیزی به فکر من
خطور نکرده بود32 .پس زمانی خواهد �آمد که دیگر �آن محل
به نام توفت یا د ّرۀ هنوم خوانده نخواهد شد ،بلکه �آن را به نام
د ّرۀ کشتارگاه خواهند شناخت .مردم را در �آنجا دفن خواهند
کرد ،چون جای دیگری برای دفن �آنها وجود نخواهد داشت.
�33آن اجساد طعمۀ پرندگان و حیوانات وحشی خواهند شد و
کسی نخواهد بود که �آن حیوانات را بترساند34 .این سرزمین
به یک بیابان مبدل میشود و من به صدای شادمانی و خوشی
و به �آوازهای نشاطانگیز جشنهای عروسی در شهرهای یهودا
و کوچههای اورشلیم پایان خواهم داد.
«در �آن زمان استخوانهای پادشاهان ،بزرگان یهودا و
همچنین استخوانهای کاهنان ،انبیا و سایر کسانیکه
در اورشلیم زندگی میکردند ،از قبرهایشان بیرون �آورده خواهد
شد2 .استخوانها را جمع نمیکنند تا دوباره �آنها را دفن کنند،
بلکه �آنها مثل کود روی زمین در برابر خورشید و ماه و ستارگان
خدایان مورد علاق���ۀ خود -پهن خواهندش���د ،خدایانی کهمیپرس���تیدند و از �آنها راهنمایی میخواستند3 .کسانی از این
ملّت شریر که زنده بمانند ،در جاهایی که من �آنها را پراکنده
میکنم زندگی خواهند کرد .ولی �آنها مرگ را بر ادامۀ �آن زندگی
ترجیح خواهند داد .من ،خداوند متعال چنین گفتهام».

8

گناه و مجازات

4خداوند به من گفت به قوم چنین بگویم�« :آیا وقتی کسی
زمین میخورد دوباره بلند نمیش���ود؟ اگر کس���ی راه اش���تباه
ب���رود ،برنمیگردد؟ 5پس چرا ش���ما ای ق���وم من ،مرا ترک
متوصل شدهاید
کردید و دیگر برنگشتید؟ شما به ُبتهای خود ّ
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و نمیخواهید به نزد من بازگردید6 .من با دقّت گوش دادم،
ولی شما حقیقت را نگفتید .هیچیک از شما از شرارت خود
پشیمان نیست .حتّی یک نفر از شما نپرسیده 'من چه اشتباهی
کردهام' مثل اسبی که با سرعت به سوی میدان جنگ میرود،
هرکس راه خود را دنبال میکند7 .حتّی لکلکها زمان بازگشت
خود را میدانند ،کبوترها ،پرستوها ،و مرغهای ماهیخوار همه
زم���ان کوچ خود را میدانند ا ّما ش���ما ای قوم من ،قوانین مرا
نمیدانید8 .چگونه میتوانید خود را دانا بدانید و بگویید قوانین
مرا میدانید؟ ببینید ،قوانین من به وسیلۀ کاتبان نادرست عوض
شده است9 .خردمندان شما شرمسار و گیج و درماندهاند� .آنها
کلام مرا رد کردهاند .این چه حکمتی اس���ت که �آنها دارند؟
10پس من مزارع �آنها را به مالکان جدید و زنهایشان را به مردان
دیگر خواهم داد .همه ،از کوچک و بزرگ کوشش میکنند
با تقلّب و ناراستی پولدار شوند .حتّی انبیا و کاهنان هم مردم
را فریب میدهند�11 .آنها ط���وری با قوم من رفتار میکنند که
گویی زخمهای �آنها چیزی جز خراش���ی سطحی نیست� .آنها
میگویند' :همهچیز خوب است '.درحالیکه هیچ چیز خوب
نیس���ت12 .ای قوم من� ،آیا از انجام ای���ن کارهای نفرتانگیز
شرم نداشتید؟ نه ،شما شرم و حیا نداشتید؛ و اصلا ً نمیدانید
خجالت چیست؟ پس همراه دیگران ساقط خواهید شد .وقتی
ش���ما را به مجازات کارهایتان برس���انم ،دیگر از شما نشانی
نخواهد بود .من ،خداوند متعال چنین گفتهام.
«13میخواستم مثل کسیکه محصول خود را جمع میکند،
قوم خود را جمع کنم؛ ا ّما �آنها مثل تاک بیانگور ،و مثل درخت
انجیر بیمیوه هستند .حتّی برگهای �آنها هم پژمرده شدهاند .پس
من اجازه دادم تا بیگانگان �آن زمین را تص ّرف کنند».
14قوم خدا میپرسد« :چرا این چنین ساکت نشستهایم؟ بیایید
تا به شهرهایی با دیوارهای مستحکم برویم و در �آنجا بمیریم.
خداوند خدای ما ،ما را به مرگ محکوم کرده اس���ت .او به
ما زهری داده که باید �آن را بنوشیم ،چون ما برضد او مرتکب
گناه ش���دهایم15 .ما امید داشتیم زمان صلح و شفا برسد ،ا ّما
بیفایده بود .به عوض �آن وحشت به ما روی �آورد16 .دشمنان
ما هماکنون به ش���هر دان رسیدهاند .صدای خروش اسبانشان
را میش���نویم .از صدای شیهۀ اس���بها تمام سرزمین می لرزد.
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دش���منان ما �آمدهاند تا سرزمین ما ،ش���هر ما ،ملّت ما و همۀ
چیزهای دیگر را از بین ببرند».
17خداون���د میگوید« :مواظب باش���ید ،من مارهای س���می
مارهایی که افسون نمیشوند -به میان شما خواهم فرستاد و�آنها شما را خواهند گزید».
اندوه ارمیا برای قوم

 18اندوه من بیدرمان است
و دل من پر از درد است.
 19گوش دهید ،در تمام این سرزمین
صدای گریۀ قوم من شنیده میشود.
�آنها میپرسند�« :آیا دیگر خداوند در صهیون نیست؟
�آیا پادشاه صهیون دیگر در �آنجا نیست؟»
خداوند پادشاه �آنها ،در جواب میگوید:
«چرا با پرستش ُبتهای خودتان
و با تعظیم در برابر خدایان بیارزش بیگانگان مرا به
خشم �آوردید؟»
 20مردم با گریه میگویند:
«تابستان و فصل برداشت محصول به پایان رسید،
ا ّما ما هنوز خلاص نشدهایم».
 21دل من شکسته،
چون قوم من درهم شکسته است،
من عزادار ،سوگوار و ماتم زدهام.
�	22آیا مرهمی در جلعاد پیدا نمیشود؟
و �آیا طبیبی در �آن نیست؟
پس چرا قوم من درمان نشده است؟
 9ای کاش سرم چشمۀ پر �آب،
و چشمهایم جویباری از اشک بود،
تا میتوانستم روز و شب
برای قوم خودم که کشته شدهاند ،بگریم.
 2کاش جایی در بیابان میداشتم
تا بتوانم از قوم خود دور باشم.
�آنها همه بیوفا و خائناند.
 3برای دروغگویی همیشه حاضرند،
ناراستی به جای راستی در این سرزمین حاکم است.
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خداوند میگوید:
«قوم من مرتکب شرارت میشوند و دیگر مرا به عنوان
خدای خود قبول ندارند».
 4همه باید از دوستان خود برحذر باشند،
و هیچکس به برادر خود اعتماد نکند،
چون تمام برادرها مثل یعقوب فریبکارند،
هرکس به دوست خود تهمت و افترا میزند،
�	6-5آنها همه دوستان خود را گمراه میکنند،
و هیچکس حقیقت را نمیگوید.
�آنها زبانهای خود را به دروغ عادت دادهاند،
و نمیتوانند دست از گناه بردارند.
خشونتهای �آنها یکی پس از دیگری و فریبکاریهای �آنها
پیدرپی است.
خداوند میگوید که قوم خودش او را رد کردهاند
 7به همین خاطر ،خداوند متعال میگوید:
«من قوم خود را مثل فلز پالایش میدهم،
و با سنگ محک �آنها را خواهم �آزمود.
قوم من مرتکب شرارت شدهاند.
با �آنها دیگر چه میتوانم بکنم؟
 8زبانهای �آنها مثل تیرهای زهر�آگین است،
و همیشه دروغ میگویند.
هرکس با همسایۀ خویش با زبان خوش سخن میگوید،
ا ّما در حقیقت در فکر به دام انداختن اوست.
�	9آیا من نباید �آنها را برای این کارهایشان تنبیه کنم؟
�آیا نباید از چنین ملّتی انتقام بگیرم؟
من ،خداوند چنین گفتهام».
 10من گفتم« :برای �آن کوهها در ماتم،
و برای �آن چراگاهها گریان هستم،
چون همۀ �آنها خشک شدهاند
و دیگر کسی از �آنجا گذر نمیکند.
دیگر صدای گلّه و رمه از �آنجا شنیده نمیشود،
و حتّی پرندگان و حیوانات هم از �آنجا رفتهاند».
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 11خداوند میگوید:
«من اورشلیم را به ویرانهای ،به جایی برای لانۀ شغالان
تبدیل خواهم کرد.
و شهرهای یهودا به کویری تبدیل خواهد شد
که هیچکس نمیتواند در �آن زندگی کند».
12من گفتم« :ای خداوند ،چرا این سرزمین مثل بیابان چنین
ویران و خشک شده که کسی نمیتواند از �آن عبور کند؟ چه
کسی میتواند این را درک کند؟ به چه کسی �آن را گفتهای
تا او بتواند به دیگران توضیح بدهد؟»
13خداوند در پاس���خ گفت« :تمام این بهخاطر �آن است که
قوم من از تعالیم من پیروی نکرده است� .آنها از من و از �آنچه
به �آنها تعلیم دادم سرپیچی کردهاند14 .در عوض �آنها سرسختانه
همانطور که نیاکانشان �آموختند ،به پرستش ُبتهای بعل پرداختند.
15پس گوش بده و بدان که من ،خداوند متعال خدای اسرائیل،
چه خواهم کرد .من به قوم خ���ودم گیاهان تلخ برای خوردن
و َسم برای نوشیدن خواهم داد16 .من �آنها را به میان اقوامی
خواهم فرستاد که نه خودشان و نه نیاکانشان دربارۀ �آنها چیزی
شنیدهاند .من همچنین ارتشهایی برضد �آنها خواهم فرستاد تا
�آنها را کاملا ً نابود کنم».
فریاد مردم اورشلیم برای کمک

17خداوند متعال گفت:
«دربارۀ �آنچه روی میدهد بیندیشید!
سوگواران را دعوت کنید،
از زنان نوحهسرا بخواهید حاضر شوند».
18مردم در پاسخ گفتند:
«بگویید عجله کنند و برای سوگواری ما �آنقدر نوحه
سرایی کنند،
تا چشمان ما از اشک ُپر
و مژگان ما از گریستن خیس شوند».
19به صدای گریه در صهیون گوش دهید:
«ما از بین رفتهایم
و کاملا ً رسوا شدهایم!
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باید از این سرزمین دور شویم.
خانههای ما ویران شده است».
20من گفتم:
«ای زنان به �آنچه خداوند میگوید گوش دهید،
توجه کنید.
و به کلمات او ّ
به دختران خود سوگواری و به دوستان خود نوحهسرایی
را بیاموزید.
 21مرگ از روزنۀ پنجرهها وارد کاخهای ما شده است،
کودکان را در کوچهها و نوجوانان را در بازارها از بین
میبرد.
 22اجساد بیجان
مثل تودههای کُود در مزارع،و مانند خرمنی که درو کنندگان جا گذاشته و کسی
�آنها را جمع نکرده باشد-
در همهجا پراکنده هستند.
این است �آنچه خداوند به من گفت که بگویم».
23خداوند میگوید:
«افراد دانا نباید به دانش خود ببالند،
و �آدمهای قوی نباید به قدرت خود افتخار کنند،
و نه اشخاص ثروتمند به ثروت خویش.
 24اگر کسی میخواهد به چیزی ببالد،
باید به این ببالد که مرا میشناسد،
چون مح ّبت من پایدار است
و �آنچه را راست و درست است ،انجام میدهم.
این چیزهایی است که مرا خشنود میسازند.
من خداوند چنین گفتهام».
26-25خداوند میگوید« :زمانی میرسد که من مردم مصر،
یهودا ،اَدوم ،عمون ،مو�آب و س���اکنان صح���را را که موهای
خود را کوتاه میکنند ،مجازات خواهم کرد .تمام اینها ختنه
ش���دهاند ،ولی پیمانی را که ختنه فقط نشانۀ �آن است ،نگاه
نداشتهاند .هیچکس از این مردم و هیچیک از قوم اسرائیل پیمان
مرا رعایت نکردهاند».
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10

بتپرستی و عبادت راستین

ای قوم اسرائیل ،به پیامی که خداوند برای شما دارد
گوش دهید2 .او میگوید:
«از راه و رسم سایر ملّتها پیروی نکنید،
از دیدن چیزهای غیرعادی در �آسمان مضطرب نشوید،
حتّی اگر سایر ملّتها از دیدن �آنها وحشت میکنند.
 3دین و �آیین این مردمان پوچ و بیارزش میباشند.
درختی را از جنگل میبرند،
صنعتکاری با ابزارش �آن را شکل میدهد،
 4و با طلا و نقره تزیینش میکند،
�آنگاه �آن را با میخ بر پایهای محکم میکنند تا نیفتد.
 5این ُبتها مثل مترسکهایی در یک جالیزار هستند،
�آنها نمیتوانند چیزی بگویند،
و باید �آنها را حمل کرد،
چون خودشان نمیتوانند راه بروند.
از �آنها نترسید،
�آنها نه میتوانند به شما �آسیبی برسانند،
و نه میتوانند برایتان کار خیری انجام دهند».
 6ای خداوند ،هیچکس مثل تو نیست،
تو قادری
و نامت عظیم و تواناست.
 7ای پادشاه تمام ملّتها ،کیست که از تو نترسد؟
تو تنها شایستۀ احترامی،
ِ
حکیمان ملّتها
مثل تو در میان تمام
و در میان سایر پادشاهان یافت نمیشود.
 8تمام �آنها احمق و جاهلاند.
�آنها از ُبتهای چوبی چه چیزی میتوانند بیاموزند؟

ُ 9بتهایشان را با نقرهای از اسپانیا
و طلایی از اوفاد روکش میکنند.
بعد �آنها را با لباسهایی به رنگ بنفش و ارغوانی
که بافندگان ماهر بافتهاند ،میپوشانند.
 10ا ّما تو ،ای خداوند ،خدای حقیقی هستی،
تو خدای زنده
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و پادشاه ابدی هستی.
وقتی تو خشمگین شوی ،جهان میلرزد
ملّت طاقت تح ّمل �آن را ندارند.
(11ای قوم من ،شما باید به �آنها بگویید :خدایانی که �آسمان
و زمین را نیافریدند ،نابود خواهند شد� .آنها دیگر هرگز بر روی
زمین وجود نخواهند داشت).
سرودی در ستایش خدا

12خداوند با قدرت خود زمین را ساخت
و با حکمت خویش جهان را �آفرید،
و با فهم خود �آسمانها را گسترانید.
 13به فرمان اوست که ابرها میغ ّرند.
اوست که ابرها را از دورترین نقاط جهان می�آورد.
اوست که در میان باران برق ایجاد میکند،
و هم اوست که باد را از خزانههای خود بیرون
میفرستد.
 14با دیدن چنین چیزهایی ،انسانها فکر میکنند که چقدر
احمق و بیشعورند،
�آنها که ُبتها را میسازند �آدمهای سرخوردهای هستند،
چون خدایانی که میسازند ،دروغین و بیجاناند.
�	15آنها بیارزش و منفورند.
وقتی خداوند برای رسیدگی به حساب �آنها بیاید� ،آنها
همه نابود خواهند شد.
 16خدای یعقوب مثل �آنها نیست.
او خالق همهچیز است،
او اسرائیل را برگزید تا قوم خاص او باشند،
و نام او خدای متعال است.
تبعید در آیندۀ نزدیک

17ای مردم اورشلیم شما در محاصره هستید! هرچه را دارید
جمع کنید18 .خداوند ش���ما را بزودی از این س���رزمین بیرون
خواهد راند .چنان خداوند شما را میکوبد که حتّی یکی از
شما باقی نخواهید ماند .خداوند چنین گفته است.
19مردم اورشلیم با فریاد گفتند:
«چه ضربۀ سختی برما وارد شده!
زخمهای ما التیام نمییابد!
ما میپنداشتیم که میتوانیم �آن را تح ّمل کنیم!
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 20چادرهای ما خراب شده
و ریسمانهای �آن پاره شدهاند.
فرزندان ما همه رفتهاند،
دیگر کسی نمانده تا چادرهای ما را برپا کند،
و کسی نمانده تا پردههای �آنها را �آویزان کند».
 21در پاسخ گفتم« :رهبران ما احمقند،
�آنها طالب خداوند نیستند.
به همین خاطر �آنها شکست خوردند
و قوم پراکنده شده است.
 22گوش دهید! اخبار تازهای رسیده است!
از ملّتی که در شمال هستند هیاهوی زیادی به گوش
میرسد،
ارتش �آن ،شهرهای یهودا را
تبدیل به بیابان و لانۀ شغالان کرده است».
 23ای خداوند ،من میدانم که سرنوشتمان در دست
خودمان نیست،
و هیچکدام از ما قادر به تغییر زندگیمان نیستیم.
 24خداوندا قوم خود را تنبیه کن،
ا ّما بر ما بیش از اندازه سخت نگیر
و ما را از روی خشم مجازات نکن،
چون از ما چیزی باقی نخواهد ماند.
متوجه ملّتهایی کن که تو را پرستش
 25خشم خود را ّ
نمیکنند.
و تو را ترک کردهاند.
�آنها قوم تو را کشتهاند،
ما را کاملا ً نابود و این سرزمین را ویران ساختهاند.

11

شکستن عهد

خداوند به م���ن گفت«2 :به ش���رایط پیمان گوش
کن3 .به مردم یهودا و اورش���لیم بگو که خداوند،
خدای اسرائیل ،کسی را که ش���رایط پیمان را اطاعت نکند،
لعنت کرده است4 .یعنی همان پیمانی که با اجدادشان بستم
در وقتیکه �آنها را از مصر -از سرزمینی که برایشان مثل کورۀ
س���وزان بود -بیرون �آوردم .از �آنها خواسته بودم از من اطاعت
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کنند و هرچه امر میکنم ،همان را انجام دهند .به �آنها گفتم
اگر از من اطاعت کنند� ،آنان قوم من و من خدای �آنها خواهم
ب���ود5 .در �آن صورت من به وعدهای که به اجدادش���ان داده
بودم ،وفا خواهم نمود و این سرزمین غنی و حاصلخیزی را که
اکنون در �آن زندگی میکنند ،به �آنها خواهم داد».
من گفتم�« :آمین ،ای خداوند».
�6آنگاه خداوند به من گفت« :به شهرهای یهودا و به کوچههای
اورشلیم برو .پیام مرا در �آنجا اعلام کن و به مردم بگو به شرایط
پیمان تو ّجه و از �آنها اطاعت کنند7 .وقتی اجداد �آنها را از مصر
بیرون �آوردم،مص ّرانه از �آنها میخواستم از من اطاعت کنند تا به
امروز هم همان را از ایشان میخواهم8 .ا ّما �آنها گوش ندادند
و اطاعت نکردند .در عوض ،همه به لجاجت و شرارت خود
مثل گذشته ادامه دادند .من به �آنها دستور داده بودم که پیمان
را نگهدارند ،ا ّم���ا �آنها �آن را رد کردند .پس من هم همانطور
که پیمان مق ّرر کرده بود� ،آنها را مجازات کردم».
�9آنگاه خداوند به من گفت« :مردم یهودا و اورشلیم برضد
من توطئههای شرارت�آمیزی میکنند�10 .آنها به گناهان اجداد
خود بازگشتهاند و به �آنچه میگویم عمل نمیکنند و به پرستش
سایر خدایان پرداختهاند .هر دو ،هم اسرائیل و هم یهودا ،پیمانی
را که من با اجدادش���ان بسته بودم ،شکستهاند11 .پس اکنون
من ،خداوند به �آنها اخطار میکنم که بلایی بر سرشان خواهم
�آورد که نتوانند از �آن بگریزند .وقتی برای کمک به حضور من
فریاد بر�آورند ،به �آنها گ���وش نخواهم داد�12 .آنگاه مردم یهودا
و اورش���لیم به نزد خدایانی میروند که ب���ه حضور �آنها قربانی
میگذرانند و از �آنها کمک خواهند خواست .ا ّما �آن خدایان
قادر نخواهند بود کهدر روز بلا �آنها را نجات دهند13 .مردم
یهودا به تعداد شهرهای خود ،خدایان دارند و اهالی اورشلیم
هم به تعداد تمام کوچههای ش���هر برای بعل �-آن بت منفور-
قربانگاه ساختهاند14 .ای ارمیا برای مردم ،دیگر به حضور من
دعا نکن و چیزی نخواه .وقتی �آنها دچار زحمت میشوند و
از من کمک میخواهند ،به �آنها گوش نخواهم داد».
15خداون���د میگوید« :ق���وم محبوب من مرتکب ش���رارت
میشوند� .آنها چه ح ّقی دارند که وارد معبد بزرگ من شوند؟
�آیا فکر میکنند با وعده و قربانیهای خودشان ،میتوانند جلوی
بلا را بگیرند؟ و دوباره شاد و خوشحال شوند؟ 16من یکبار
1393

ارمیا  11و12 

اسم �آنها را درخت زیتون پر برگ و پر از میوههای زیبا گذاشته
بودم ،ا ّما اکنون با خروشی مثل رعد ،برگهای �آن را میسوزانم
و شاخههایش را قطع میکنم.
«17من خداوند متعال ،اسرائیل و یهودا را مثل نهالی کاشتم،
ا ّما اکنون خبر مصیبتباری برایشان دارم .این بلا را خودشان بر
سر خود �آوردند چون مرتکب شرارت شدهاند؛ �آنها با گذراندن
قربانی در برابر بعل ،مرا خشمگین کردهاند».
توطئه برضد جان ارمیا

18خداوند مرا از توطئههایی که دشمنانم برضد من چیدهاند،
�آگاه س���اخت19 .من مانند گوس���فند رامی که برای کش���تن
میبردند ،بودم و نمیدانستم �آنها چه نقشههای شومی علیه من
کشیدهاند� .آنها میگفتند« :بیایید تمام شاخههای این درخت
را تا تازه است ،قطع کنیم؛ بیایید او را بکشیم تا دیگر کسی
او را به یاد نیاورد».
�20آن���گاه من در دعا گفت���م« :ای خداوند متعال ،تو قاضی
عادلی هس���تی ،تو افکار و احساسات مردم را می�آزمایی .من
مشکل خود را به دستهای تو میسپارم ،پس بگذار ببینم چگونه
از �آنها انتقام میگیری».
21مردان عناتوت میخواس���تند مرا بکشند� .آنها به من گفته
بودند که اگر به اعل���ام پیام خداوند ادامه ده���م مرا خواهند
کش���ت22 .پس خداوند متعال گفت« :م���ن �آنها را مجازات
خواهم کرد! مردان جوانش���ان در جنگ کشته خواهند شد و
اطفالش���ان از گرس���نگی خواهند مرد23 .زمان مکافات مردم
عناتوت را تعیین کردهام ،و وقتی �آن زمان فرا رس���د ،هیچیک
از �آنها زنده نخواهند ماند».
پرسش ارمیا از خداوند

« 12ای خداوند اگر با تو بحث کنم،
تو همیشه پیروز میشوی!
با وجود این ،در مورد عدالت از تو پرسشی دارم.
چرا بدکاران کامروا و خیانتکاران موفّقاند؟
 2تو �آنها را مثل نهال کاشتی و ریشه دوانده،
رشد میکنند و میوه نمیدهند
�آنها با زبان خود تو را تمجید میکنند،
ولی درحقیقت به تو تو ّجهی ندارند.
 3ا ّما ،ای خداوند ،تو مرا میشناسی
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و هرچه انجام میدهم تو میبینی
و میدانی چقدر تو را دوست دارم.
قصابی
این مردمان شریر را مثل گوسفندانی که برای ّ
میبرند ،از اینجا بیرون ببر؛
و تا زمان کشتارشان �آنها را جدا نگاهدار.
 4تا به کی این سرزمین ما باید اینقدر خشک باشد
و علف مزارع ما پژمرده باشند؟
حیوانات و پرندگان هم بهخاطر شرارت قوم در حال
مرگند،
قومی که میگوید 'خدا نمیبیند ما چه میکنیم؟'»
5خداوند گفت:
«ای ارمیا ،اگر از مسابقه دادن با مردمان اینقدر خسته
شدهای،
چگونه میتوانی با اسبان مسابقه دهی؟
اگر نمیتوانی در زمین صاف و هموار روی پای خود
بایستی،
در جنگلهای اردن چه خواهی کرد؟
 6حتّی اعضای خانوادهات به تو خیانت کردهاند،
و با همدستی دشمنان به تو حمله میکنند.
به �آنها اعتماد نکن،
حتّی اگر �آنها دوستانه با تو سخن گویند».
اندوه خداوند بهخاطر قومش

7خداوند میگوید:
«من اسرائیل را ترک
و قوم برگزیدۀ خودم را طرد کردم.
من قوم محبوب خود را
تسلیم دشمنانشان نمودم.
 8قوم برگزیدۀ من مخالف من شدهاند؛
مثل شیری در جنگل بر من میغ ّرد.
از این رو از �آنها بیزارم.
 9قوم برگزیدۀ من مثل پرندهای است
که از هر طرف مورد هجوم بازهای شکاری قرار گرفته باشد.
حیوانات وحشی را صدا کنید
تا به این ضیافت بیایند.
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 10بسیاری از فرمانروایان بیگانه ،تاکستان مرا ویران
و مزراع مرا لگدمال کردهاند.
سرزمین زیبای مرا به بیابان مبدّل ساختند،
 11و از �آن ،زمین بایر به وجود �آوردند؛
زمینی متروک و بیحاصل!
تمام زمین به بیابان بی�آب و علف تبدیل شده
و کسی به �آن اهم ّیت نمیدهد.
 12از �آن سوی بلندیهای بیابان
مردم برای غارت �آمدهاند.
من چنان جنگی در این سرزمین برافروختم
که دیگر کسی از �آن در امان نخواهد بود.
 13قوم من گندم کاشتند ولی علف هرز درو کردند،
�آنها زحمت زیاد کشیدند،
ا ّما چیزی عایدشان نشد.
بهخاطر غضب من محصولشان از بین رفت».
وعدۀ خداوند به همسایگان اسرائیل

14خداوند میگوید« :ا ّما دربارۀ همسایگان اسرائیل که میراث
قوم من ،زمینی را که من به �آنها داده بودم ،ویران کردند .من �آن
مردمان شریر را مثل گیاهی که از ریشه میکَنند از سرزمینشان
بیرون خواهم کرد و مردم یهودا را نجات خواهم داد15 .بعد از
�آن که �آنها را دور ساختم ،دوباره نسبت به �آنها رحیم خواهم
بود .تمام ملّتها را به سرزمینهای خودشان برمیگردانم16 .اگر
با تمام دل �آیین قوم مرا بپذیرند ،و به نام من سوگند یاد کنند،
همانطور ک���ه روزی به قوم من می�آموختند به نام بعل قس���م
بخورن���د� ،آنگاه �آنها هم جزو قوم م���ن خواهند بود و کامیاب
خواهند ش���د17 .ا ّما اگر ملّتی اطاعت نکند ،من �آن را کاملا ً
از ریشه قطع میکنم و از بین خواهم ُبرد .من ،خداوند چنین
گفتهام».

13

پارچۀ کتانی برای بستن به دور کمر

خداوند به من گفت بروم و لُنگی برای بستن به دور
کمرم بخرم و �آن را بپوشم ،ولی �آن را در �آب فرو
نکنم2 .پس من �آن را خریدم و پوشیدم�3 .آنگاه خداوند دوباره
به من گفت«4 :به کنار رود فرات برو و �آن را در سوراخی در
میان صخرهها پنهان کن5 ».پس من به کنار رود فرات رفتم و
�آن را مخفی کردم.
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6مدّتی بعد خداوند به من گفت تا به کنار رود فرات بازگردم
و لُنگ را بردارم7 .پس گشتم و وقتی محلی که �آنها را پنهان
نموده بودم یافتم ،دیدم که لُنگ پوسیده و دیگر بیفایده شده
است.
�8آنگاه خداوند دوباره به من گفت«9 :من غرور یهودا و تک ّبر
اورشلیم را به همین نحو از بین خواهم برد10 .این مردم شریر
از اطاعت من سرپیچی کردهاند� .آنها مثل همیشه سرسخت و
ش���ریرند ،و خدایان بیگانه را ستایش و خدمت کردهاند .پس
�آنها مثل این پارچه میپوسند و بیفایده خواهند بود11 .همانطور
که پارچۀ کتانی به کمر میچس���بد ،میخواستم قوم اسرائیل
و یهودا همینطور به من بچس���بند .من چنین کردم تا قوم من
باعث افتخار و س���تایش نام من باشند ،ا ّما �آنها از من اطاعت
نکردند».
ُخم شراب

12خداوند به من گفت« :ای ارمیا ،به مردم اسرائیل بگو که
تمام ُخمرههایشان را از شراب ُپر کنند� .آنها به تو خواهند گفت
که خودش���ان میدانند که باید ُخمرههای خود را از شراب ُپر
کنند13 .بعد به �آنها بگو که من ،خداوند این سرزمین را چنان
از شراب ُپر میکنم که همه مست شوند؛ همه ،یعنی پادشاهانی
که از فرزندان داوود هستند ،کاهنان و انبیا و تمام مردم اورشلیم.
�14آنگاه من همۀ �آنها را -پیر و ج���وان -مثل کوزههایی که در
برخورد با یکدیگر میش���کنند ،درهم خواهم شکست .هیچ
رحم ،شفقت و بخششی نمیتواند مانع نابودی �آنها شود».
هشدار ارمیا علیه غرور

 15ای قوم اسرائیل ،خداوند سخن گفته است
فروتن باش و به او گوش بده.
 16خداوند ،خدای خود را تکریم کنید،
قبل از اینکه او روزگار شما را تیره کند
و شما بر فراز کوهها بلغزید،
قبل از �آنکه او ،نوری را که در انتظارش هستید
به ظلمت مبدّل کند.
 17اگر گوش ندهید،
بهخاطر غرور شما در خفا خواهم گریست.
برای قوم خدا که به اسارت رفتهاند
به سختی خواهم گریست و اشک خواهم ریخت.
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18خداوند به من گفت« :به پادشاه و به مادرش بگو از تختهای
خود به زیر �آیند ،چون تاجهای زیبای �آنها از سرشان افتاده است».
19شهرهای جنوبی یهودا محاصره شده و کسی نمیتواند وارد
�آنها شود .تمام مردم یهودا را به اسارت بردهاند.
20ای اورش���لیم ،نگاه کن! دش���منانت از جانب ش���مال به
سوی تو در حرکت هستند! کجا هستند مردمی که سرپرستی
تو به �آنها س���پرده شده بود ،مردمی که مورد افتخار تو بودند.
21وقتی کس���انیکه تو �آنها را دوست میپنداشتی بر تو غلبه و
ب���ر تو حکومت کنن���د ،تو چه خواهی کرد؟ ت���و درد خواهی
کش���ید؛ مثل درد زنی در حال زایمان22 .اگر بپرس���ی چرا تو
میباید متح ّمل تمام این دردها شوی ،چرا لباسهایت دریده و
به تو تجاوز ش���ده است ،همه به این خاطر است که مرتکب
گناهان بزرگی ش���دهای�23 .آیا یک سیاهپوست میتواند رنگ
پوس���ت خود را عوض کند و یا یک پلنگ میتواند خالهایش
را از بی���ن ببرد؟ اگر �آنه���ا بتوانند ،در �آن ص���ورت تو هم که
چیزی جز ش���رارت نمیدانی خواهی توانس���ت کارهای نیک
انج���ام دهی24 .خداوند همۀ ش���ما را مثل کاهی در برابر باد
کویری پراکنده خواهد کرد25 .او گفته است که این سرنوشت
شماست .این اس���ت �آنچه او بر سر شما خواهد �آورد ،چون
شما او را فراموش نموده و به خدایان دروغین توکّل کردهاید.
26خداوند ،خودش ش���ما را عریان و رسوا خواهد کرد27 .او
کارهای زشت شما را دیده است که چگونه مثل مردمی که
ِ
شهوت تصاحب زن همس���ایۀ خود را دارد و مثل اسب نری
که به دنبال مادیان اس���ت ،شما بر روی ت ّپهها و در دشتها در
پی خدایان بیگانه هستید .وای بر شما ای مردم اورشلیم! کی
از این گناهان پاک خواهید شد؟

14

خشکسالی شدید

خداوند در مورد خشکسالی به من چنین گفت:
« 2یهودا سوگوار است
و شهروندانش در حال مرگند.
مردم از اندوه به روی زمین افتادهاند،
و مردم اورشلیم برای کمک فریاد برمی�آورند.
 3ثروتمندان ،نوکران خود را به دنبال �آب میفرستند؛
�آنها به �آبانبارها میروند،
ولی اثری از �آب نمییابند؛
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و با کوزههای خالی برمیگردند؛
ناامید و پریشان،
صورتهای خود را میپوشانند.
 4چون بارانی نباریده،
و زمین خشک شده،
زارعین دلشکستهاند،
و صورتهای خود را پنهان میکنند.
 5در صحرا� ،آهوی مادر
نوزاد خود را رها کرده
چون علفی برای چریدن نیست.
 6الاغهای وحشی بر فراز ت ّپهها میایستند
و مثل شغالان لَهلَه میکنند،
و چون غذایی نخوردهاند
بینایی خود را از دست میدهند
 7مردم فریاد برمی�آورند و میگویند:
'اگرچه گناهان ما ،موجب محکوم ّیت ما باشد.
ای خداوند ،طبق وعدهات به داد ما برس،
بارها از تو روگردانیدهایم
و برضد تو گناه ورزیدهایم.
 8تو تنها امید قوم اسرائیل هستی،
تو کسی هستی که ما را از این مصیبت نجات میدهد
چرا تو در سرزمین ما مثل یک بیگانه هستی،
و مثل مسافری هستی که فقط یک شب در اینجا
میماند؟
 9چرا مثل کسی رفتار میکنی که گویا غافلگیر شده
است،
مثل سربازی که قادر به کمک نیست؟
ای خداوند ،تو مسلّماً با ما هستی!
ما قوم تو هستیم،
ما را ترک مکن»'.
10خداوند دربارۀ این م���ردم میگوید�« :آنها مایلند از حضور
من بگریزند و نمیتوانند خود را کنترل کنند .از این رو من از
�آنها خشنود نیستم .من خطاهای �آنها را به یاد می�آورم و �آنها
را بهخاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد».
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11خداوند به من گفت« :از من نخواه که به این مردم کمک
کن���م12 .حتّی اگر �آنها روزه بگیرند ،ب���ه فریادهای �آنها گوش
نخواهم داد؛ حتّی اگر �آنها هدایای سوختنی و غلّه به حضور
من بیاورند ،از �آنها راضی نخواهم بود .در عوض من �آنها را به
وسیلۀ جنگ و قحطی و بیماری خواهم کشت».
13بعد گفتم« :ای خدای قادر متع���ال ،تو میدانی که انبیا
به مردم میگویند خبری از جنگ و قحطی نخواهد بود� .آنها
میگویند که ت���و گفتهای که در این س���رزمین صلح و �آرامش
خواهد بود».
14خداوند در پاسخ گفت« :انبیا به نام من دروغ میگویند.
من �آنها را نفرستادم و به �آنها دستوری ندادم و یک کلمه هم
به �آنه���ا نگفتم .رؤیاهایی که دربارۀ �آنها س���خن میگویند از
جانب من نیست و پیشگوییهایشان همه خیالی و بیارزشند.
15من ،خداوند به تو میگویم با �آن انبیایی که من نفرس���تادم
و از جان���ب م���ن میگویند در این س���رزمین جنگ و قحطی
نخواهد بود ،چه خواهم کرد .من �آنها را در جنگ و قحطی
خواهم کشت16 .مردم هم که به حرف �آنها گوش دادهاند،
به همین نحو کش���ته خواهند شد .اجساد �آنها در کوچههای
اورش���لیم ریخته میشود و کسی نخواهد بود که �آنها را دفن
کند� .آنها همه ،از جمله زنها ،پس���ران و دخترانش���ان دچار
همین سرنوش���ت خواهند شد .من جزای ش���رارتهای �آنها را
خواه���م داد».
17خداوند به من دس���تور داد تا درب���ارۀ اندوه خودم با مردم
صحبت کنم و بگویم:
«باشد تا شب و روز از چشمانم اشک جاری شود
و هیچوقت از گریستن باز نایستم،
چون قوم من بشدّت مجروح
و عمیقاً �آسیب دیده است.
 18وقتی به مزارع بیرون از شهر میروم،
اجساد مردانی را که در جنگ کشته شدهاند ،میبینم؛
وقتی به داخل شهرها میروم،
مردمی را میبینم که از گرسنگی در حال مرگ
هستند.
انبیا و کاهنان همچنان به کار خود ادامه میدهند،
ا ّما نمیدانند چه میکنند».
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ارمیا  14و15 
التماس مردم به خداوند

 19خداوندا� ،آیا یهودا را کاملا ً طرد کردهای؟
�آیا از مردم صهیون نفرت داری؟
چرا چنان ضربهای به ما وارد کردی
که نمیتوان علاجی برای �آن پیدا کرد؟
ما در انتظار صلح بودیم ،ولی خبری به ما نرسید؛
ما امید شفا داشتیم ،ولی وحشت نصیبمان شد.
 20ای خداوند ،ما علیه تو مرتکب گناه شدهایم.
ما به گناهان خود
و به گناهان اجدادمان اعتراف میکنیم.
 21وعدههای خود را به یاد�آور
و از ما متن ّفر نباش،
اورشلیم ،جایگاه تخت پرجلال خود را رسوا نکن.
پیمان خودت را با ما نشکن.
 22هیچکدام از ُبتهای ملّتهای دیگر نمیتوانند باران ببارانند.
و �آسمان بدون تو نمیتواند باران بباراند.
ای خداوند خدای ما ،امید ما به توست،
چون این تو هستی که همۀ این کارها را میکنی.

15

جزای مردم یهودا

�آنگاه خداوند به من گفت« :حتّی اگر موسی و سموئیل با
هم در اینجا بودند و از من التماس میکردند ،من به این مردم
رحمی نمیکردم� .آنها را مجبور کن بروند و از نظرم دور شوند2 .وقتی از
تو میپرسند به کجا خواهند رفت ،به �آنها بگو که من چنین گفتهام:
«سرنوشت گروهی این است که از بیماری بمیرند
و این انتهای �آنهاست،
سرنوشت گروهی دیگر این است که در جنگ کشته شوند،
پس به همان سوی میروند
سرنوشت ع ّدهای هم این است که از گرسنگی بمیرند،
�آنها هم به همان طرف میروند،
سرنوشت بق ّیه این است که به اسارت برده شوند،
پس �آنها هم ،به همان سوی خواهند رفت.

3من ،خداوند مقدّر کردهام که �آنها دچار چهار عامل وحشتناک
ش���وند :در جنگ کشته ش���وند ،بدنهای �آنها به وسیلۀ سگها
به اطراف کشیده شود ،لاشخورها �آنها را بخورند و هرچه را
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از بدنهای �آنها باقیمانده اس���ت ،حیوانات وحشی بخورند.
4بهخاطر �آنچه منسی پسر حزقیا ،در اورشلیم انجام داده کاری
خواهم کرد که تمام مردم جهان وحشت کنند».
 5خداوند میگوید« :ای مردم اورشلیم چه کسی بر شما
رحم خواهد کرد
و چه کسی در ماتم شما شریک خواهد شد؟
چه کسی است که لحظهای بایستد
و حال شما را بپرسد؟
 6شما مرا رد کرده،
و به من پشت کردهاید.
پس من دست خود را دراز نموده و شما را نابود کردم،
چون از صبر و تح ّمل خسته شدهام.
 7من شما را مثل کاه در برابر باد
در تمام این سرزمین پراکنده نمودم.
من شما ،قوم خود را
چون از راههای شرارت�آمیز برنگشتید
درهم شکسته و فرزندانتان را کشتم.
 8زن بیوه در سرزمین شما
از دانههای شن کنار دریا بیشتر است.
من مردان شما را در عنفوان جوانی کُشتم.
و مادرانشان را داغدیده کردم.
و ناگهان نگرانی و وحشت را بر �آنان مستولی نمودم
 9مادری که هفت فرزند خود را از دست داده ،بیهوش
شد
و برای زنده ماندن تق ّلا میکرد.
روزش شب شد،
�آبرویش رفت و رسوا شد.
من اجازه خواهم داد تا دشمنانتان
هریک از شما را که زنده ماندهاید ،بکشند.
من ،خداوند چنین گفتهام».
شکایت ارمیا در حضور خداوند

10من چه �آدم بدبختی هستم! کاش مادرم مرا به دنیا نیاورده
بود .باید با همه در این س���رزمین مشاجره و نزاع کنم .نه به
کسی قرض دادم و نه از کسی قرض گرفتم ،با وجود این ،همه
مرا نفرین میکنن���د11 .ای خداوند ،اگر من در خدمت به تو
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کوتاهی کردم و اگر حتّی برای دشمنانم در هنگام گرفتاری و
ناراحتی �آنها شفاعت نکرده باشم ،بگذار تمام نفرینها مستجاب
شود12 ( .کسی نمیتواند یک قطعه �آهن ،مخصوصاً �آهن شمال
را که با برنز مخلوط شده باشد ،بشکند).
13خداوند به من گفت« :بهخاطر گناهانی که قوم در سرتاسر
این سرزمین مرتکب شدهاند ،اجازه خواهم داد دشمنان تمام ثروت
و خزائن �آنها را ببرند14 .اجازه خواهم داد تا �آنها در مملکتی که
چیزی دربارۀ �آن نمیدانند در خدمت دشمنان خود باشند ،چون
خشم من مثل �آتشی است که تا به ابد خاموش نمیشود».
�15آنگاه من گفتم« :ای خداوند ،خودت خوب میدانی .مرا
به یاد�آور و به من کمک کن .اجازه بده تا از کسانیکه به من
جفا میکنند ،انتقام بگیرم .در برابر �آنها �آنقدر صبور نباش مبادا
در کشتن من موفّق ش���وند .به یاد �آور که بهخاطر توست که
من متح ّمل تمام این توهینها میشوم16 .تو با من سخن گفتی
من به هر کلمۀ �آن گ���وش دادم .ای خداوند ،خدای متعال،
من به تو تعلّق دارم و گفتار تو قلب مرا از ش���ادی و خوش���ی
سرشار میسازد17 .من وقت خود را همراه با سایر مردم ،صرف
خوشگذرانی و تفریح نکردم .فرمان تو را اطاعت کردم ،تنها
ماندم و بر خشم من افزوده شد18 .چرا من باید اینقدر متح ّمل
درد و رنج ش���وم؟ چرا زخمهای من علاجناپذیرند؟ چرا شفا
نمییابند؟ �آیا میخواهی مرا مثل کسیکه به نهر �آبی امید بسته-
نهری که در فصل تابستان خشک میشود -ناامید کنی؟»
19در پاس���خ خداوند گفت« :اگر بازگ���ردی من تو را قبول
میکنم و تو دوباره خادم من خواهی بود .اگر به جای سخنان
بیهوده پیام ارزندهای را اعلام کنی ،دوباره نبی من خواهی بود.
مردم خودشان به سوی تو می�آیند و نیازی نخواهد بود که تو
به دنبال �آنها بروی20 .من تو را مثل دیواری محکم ،س���اخته
ش���ده از برنز در مقابل �آنها قرار خواهم داد� .آنها با تو خواهند
جنگید ،ولی تو را شکس���ت نخواهن���د داد .من با تو خواهم
بود تا مراقب تو باشم و از تو حفاظت کنم21 .من تو را از ش ّر
�آدمهای ستمکار و شریر رهایی خواهم بخشید».

16

ارادۀ خداوند برای زندگی ارمیا

خداوند بار دیگر به من گفت«2 :تو نباید در چنین
جایی ازدواج کنی و صاحب فرزند شوی3 .به تو
خواهم گفت که چه بلایی بر سر کودکانی که در اینجا به دنیا
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می�آیند و به سر والدین �آنها خواهد �آمد4 .بیماری مهلکی همۀ
�آنها را خواهد کشت و کسی برای �آنها ماتم نخواهد گرفت و
اجسادشان را دفن نخواهند کرد .بدنهای �آنها مثل تودههای کود
بر روی زمین جمع میش���ود� .آنها یا در جنگ کشته میشوند
یا از گرس���نگی خواهند ُمرد و بدنهای �آنه���ا طعمۀ پرندگان و
حیوانات وحشی خواهد شد.
«5تو نباید وارد خانهای شوی که در �آن سوگواری است؛
یا نبای���د برای کس���ی ماتم بگی���ری .من ب���ا دادن صلح و
س���عادت قوم خودم را برکت نخواهم داد و �آنها مح ّبت و
رحمت را نخواهند دید6 .فقیر و غنی ،همه در این سرزمین
خواهند ُمرد و کسی نیست که �آنها را دفن کند یا برایشان
سوگواری کند .کسی نیس���ت که به نشانۀ همدردی خود
را مجروح کند یا موی س���ر خود را بتراشد7 .کسی بر سر
سفرۀ شخص دیگری به منظور تسلّی و دلداری او در مرگ
عزیزانش نخواهد نشس���ت� .آنها حتّی در مرگ والدین یک
نفر همدردی نش���ان نمیدهند.
«8ب���ه خانهای که جش���ن و ضیافت دارند داخل نش���و و
برای خوردن و نوش���یدن با �آنها همنش���ینی نکن9 .به �آنچه
من خداوند متعال ،خ���دای اس���رائیل میگویم گوش کن.
م���ن صداهای خوش���ی و ش���ادمانی مجالس عروس���ی را به
س���کوت مبدّل خواهم کرد و ش���ما همه زنده و شاهد این
ام���ور خواهی���د ب���ود.
«10وقتی ت���و تمام این چیزها را به مردم بگویی� ،آنها از تو
خواهند پرسید که چرا من خواستم �آنها به این سختی مجازات
شوند� .آنها خواهند پرسید که تقصیر �آنها چیست و مرتکب
چه گناهی علیه خداوند ،خدای خودشان شدهاند�11 .آنگاه
به �آنها بگو که خداوند گفته' :اجداد شما از من برگشتند
و سایر خدایان را پرس���تش و خدمت کردند� .آنها مرا ترک
کردند و از تعالیم من اطاعت نکردند12 .ا ّما کارهای شما
از کارهای اجدادتان بدتر است .همۀ شما سرسخت و شریر
هستید و از من اطاعت نمیکنید13 ،پس من شما را از این
سرزمین بیرون خواهم انداخت و به مملکتی خواهم برد که
نه شما و نه اجدادتان چیزی دربارۀ �آن دانستهاید .در �آنجا
شما خدایان دیگر را شبانهروز خدمت خواهید کرد ،و من
هم دیگر به ش���ما ت ّرحم نخواهم کرد»'.
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ارمیا  16و17 
بازگشت از اسارت

14خداوند میگوید« :زمانی خواهد �آمد که دیگر مردم به نام
من ،خدای زندهای که اسرائیل را از مصر بیرون �آورد ،سوگند
یاد نخواهند کرد15 .در عوض �آنها به نام خدای زندهای سوگند
یاد میکنند که قوم اسرائیل را از سرزمینی در شمال و از سایر
کش���ورهایی که �آنها را پراکنده کرده بودم ،بازگردانده است.
من �آنها را به کشور خودش���ان ،به سرزمینی که به اجدادشان
داده بودم ،برمیگردانم .من خداوند چنین گفتهام».
مجازات در آیندۀ نزدیک

16خداوند میگوید« :من ماهیگیران بسیاری میفرستم تا این
قوم را صید کنند .بعد از �آن شکارچیان زیادی خواهم فرستاد
تا در هر کوه و ت ّپه و در غارهای میان صخرهها �آنها را شکار
کنند17 .من هرچه �آنها میکنند ،میبینم .هیچ چیز از من مخفی
نیست و گناهان �آنها از نظر من دور نمیش���ود18 .من �آنها را
وادار میکنم برای گناهان و شرارت خود دوچندان بپردازند؛
�آنها با ُبتهای بیجان خود سرزمین مرا ناپاک ساخته و �آن را از
خدایان دروغین پر کردهاند».
اعتماد ارمیا به خداوند

19ای خداوند ،تو هستی که از من حمایت میکنی ،به من
توانایی میبخش���ی ،و در زمان س���ختی به من یاری میدهی.
ملّتها از دورترین نقاط جهان به حضور تو می�آیند و میگویند:
«اجداد ما چیزی جز خدایان دروغین و ُبتهایی بیهوده نداشتند.
�20آیا انس���ان میتواند خدایان خود را بس���ازد؟ �آری ،ولی �آنها
خدای واقعی نخواهند بود».
21خداوند میگوید« :یک بار و برای همیشه قدرت و توانایی
خود را به ملّتها نشان خواهم داد تا �آنها بفهمند که من خداوند
هستم».

17

گناه و مجازات یهودا

خداوند میگوید« :ای یهودا ،گناه شما با قلمی
�آهنین نوشته ش���ده ،با قلمی که نوکش از الماس
است بر قلبهای شما حک ،و بر گوشۀ قربانگاههایتان کندهکاری
شده است2 .شما شمایل الهۀ اشره را در قربانگاههایی که در
کنار هر درخت سبز و در بالای ت ّپهها 3و کوهستانها برافراشتهاید،
پرس���تش میکنید .بهخاطر گناهانی که در سراسر این سرزمین
مرتکب شدهاید ،من دشمنان شما را وادار میکنم تمام ثروت
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و ذخایر ش���ما را به تاراج ببرند4 .سرزمینی را که من به شما
دادم تس���لیم دیگران خواهید کرد ،و من شما را وادار میکنم
در مملکتی که چیزی دربارۀ �آن نمیدانید در خدمت دشمنان
خود در �آیید ،چون خش���م من مثل �آتشی است که هیچوقت
خاموش نخواهد شد».
گفتار گوناگون

5خداوند میگوید:
«کسی را که از من روی بگرداند
و به انسان -به قدرت انسان فانی -توکّل کند،
محکوم خواهم کرد.
 6چنین شخصی مثل بوتهای است که در کویر
در بیابان بی�آب و علف،
یا در سرزمین شورهزار میروید،
و خیر و برکتی نخواهد دید.
« 7ا ّما به کسیکه به من توکّل کرده است
برکت خواهم داد.
 8او مثل درختی است که در کنار �آبی روییده
و در زمین پر �آب ریشه دوانده است.
از هوای گرم هراسی ندارد،
چون برگهایش همچنان سبز میمانند.
از نباریدن باران نیز نگران نیست،
و همچنان میوه خواهد �آورد.
« 9کیست که بتواند دل انسان را درک کند؟
چیزی فریبندهتر از �آن نیست،
و �آن بهحدّی بیمار است که علاجی برای �آن وجود
ندارد.
 10من ،خداوند ،فکر و دل انسانها را تف ّحص میکنم،
و با هرکس طبق طرز زندگی و کارهای او رفتار
میکنم».
 11کسی که از راه ناراست پول به دست می�آورد
مثل پرندهای است که بر روی تخمهای پرندگان دیگر
میخوابد
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و جوجههایی تولید میکند که مال خودش نیستند.
در وقت بلوغ همه او را ترک میکنند
و عاقبت ،او احمقی بیش نخواهد بود.
 12معبد بزرگ ما مانند تخت پرشکوهی
از ازل بر کوهی بلند استوار شده است.
 13ای خداوند ،تو امید قوم اسرائیل هستی؛
تمام کسانیکه تو را ترک کنند ،شرمسار خواهند شد.
�آنها مثل نامهایی که بر روی گرد و خاک نوشته شده
باشند ،محو میشوند،
چون تو خداوند و سرچشمۀ �آب زندگی را ترک
کردهاند.
ارمیا از خداوند یاری میطلبد

ی خداوند ،مرا شفا ده تا کاملا ً سالم شوم ،مرا خلاصی
14ا 
ده تا در امن ّیت کامل به سر ببرم .تنها تو را ستایش میکنم!
15مردم به من میگویند« :کجاس���ت �آن تهدیدهای خداوند
برضد ما؟ بگذار �آنها عملی شوند»
16ا ّما ای خداوند ،من هیچوقت مص ّرانه از تو نخواستم تا �آنها
را ُدچار مصیبت کنی و من در �آرزوی روزهای سیاه برای �آنها
نبودم .خداوندا ،ت���و این را میدانی و از �آنچه گفتهام �آگاهی.
17مرا دچار وحش���ت نکن؛ در س���ختیها تو تنها پناهگاه من
هستی18 .ای خداوند تمام کسانی را که به من جفا میرسانند،
رسوا کن� .آنها را به وحش���ت بینداز ،ا ّما مرا نترسان� .آنها را
دچار مصیبت و نابودی کن.
نگاهداشتن روز سبت

19خداون���د به من گفت« :ای ارمی���ا ،به کنار دروازۀ مردم،
دروازهای که پادشاه اسرائیل از �آن وارد و خارج میشود و به
سایر دروازههای شهر اورش���لیم برو و پیام مرا اعلام کن20 .به
پادش���اهان و تمام مردم یهود و تمام سکنۀ اورشلیم که از این
دروازه رد میش���وند بگو به گفتار من گوش دهند21 .به �آنها
بگو اگ���ر میخواهند زنده بمانند ،نباید هی���چباری را در روز
سبت حمل کنند .نباید هیچ چیزی را نه از دروازههای اورشلیم
22و نه از خانههای خودش���ان در روز سبت بیرون ببرند� .آنها
نبای���د در روز س���بت کار کنند .باید روز س���بت را همانطور
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که به اجدادشان دستور داده بودم ،به عنوان یک روز مقدّس
نگاهدارند23 .اجدادشان به من گوش ندادند و به من تو ّجهی
نکردند .در عوض �آنها سرس���خت ش���دند و نخواستند از من
اطاعت کنند یا چیزی بشنوند.
«24به این مردم بگو که�آنها باید تمام دستوارات مرا اطاعت
کنند� .آنها نباید هیچباری از طریق این دروازهها در روز سبت
حم���ل و نقل کنند� .آنها باید روز س���بت را به عنوان یک روز
مقدّس حفظ کنند و در �آن هیچکاری نکنند25 .در �آن صورت
پادش���اهان و ش���اهزادگان �آنها که از دروازههای اورشلیم وارد
میشوند ،دارای همان قدرتی خواهند بود که داوود داشت� .آنها
به همراه مردم یهودا و اورشلیم سوار بر ا ّرابهها و اسبها از �آنها گذر
خواهند کرد و شهر اورشلیم همیشه پر از جمع ّیت خواهد بود.
26مردم از شهرهای یهودا و از روستاهای اورشلیم ،از سرزمین
بنیامین ،از دامنۀ کوهها ،از کوهستانها و از قسمتهای جنوبی
یهودا خواهند �آمد� .آنها برای معبد بزرگ من هدایا ،قربانیهای
سوختنی ،غلا ّتُ ،بخور و هدایای شکرگزاری خواهند �آورد.
�27آنها باید از من اطاعت کنند و س���بت را به عنوان یک روز
مقدّس نگاهدارند� .آنها نباید هیچ کالایی از دروازههای اورشلیم
وارد یا خارج کنند .اگر چنین کنند ،من دروازههای اورشلیم را
به �آتش میکشم� .آن �آتش ،کاخهای اورشلیم را خواهد سوزانید
و هیچکس نخواهد توانست �آن را خاموش کند».

18

ارمیا در کارگاه کوزهگری

خداوند به من گفت«2 :به کارگاه کوزهگر برو.
در �آنجا به ت���و پیامی خواه���م داد3 ».پس من به
�آنجا رفتم کوزهگری را دیدم که بر روی چرخش مشغول کار
بود 4هرگاه ظرفی مطابق میلش نبودِ ،گل را میگرفت و با �آن
ظرف دیگری میساخت.
5خداوند به من گفت�«6 :آیا من ح ّق ندارم همان کاری را
که کوزهگر با ِگل میکند با شما قوم اسرائیل بکنم؟ شما در
دست من مثل ِگل در دست کوزهگر هستید7 .هرگاه بگویم که
میخواهم ملّتی یا مملکتی را از ریشه برکَنم یا خورد کنم8 ،ا ّما
اگر �آن ملّت از شرارت خود دست بردارند من از مجازات �آنها
صرفنظر خواهم کرد9 .به همان نحو اگر بگویم که من ملّتی
یا مملکتی را به وجود می�آورم و تقویت میکنم10 ،ا ّما اگر �آن
ملّت از اطاعت من سر باز زند و مرتکب شرارت شود� ،آنگاه
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از �آنچه میخواستم بکنم ،منصرف خواهم شد11 .پس ،اکنون
به مردم یهودا و اورشلیم بگو که من درصدد تنبیه �آنها هستم.
به �آنها بگو از زندگی گناه�آلود خود دست بردارند و راه و رفتار
خود را عوض کنند�12 .آنها در جواب خواهند گفت' :نه ،چرا
چنین کنیم؟ ما همه به سرسختی و شرارت ادامه میدهیم»'.
مردم خداوند را نمیپذیرند

13خداوند میگوید:
«از تمام ملّتها بپرسید که �آیا چنین چیزی قبلا ً واقع شده
است.
قوم اسرائیل مرتکب کار وحشتناکی شده است.
�	14آیا کوههای سنگی لبنان بیبرف میماند،
و جویبارهای کوهستانی �آن خشک میشوند؟
15با وجود این ،قوم من مرا فراموش کرده
و در حضور ُبتها ُبخور میسوزاند.
از راهی که باید بروند منحرف شدهاند .دیگر راههای
قدیم را دنبال نمیکنند
و در راههای نا�آشنا حرکت میکنند.
�	16آنها این سرزمین را به جایی وحشتناک و منفور مبدّل
کردهاند.
هرکس از �آنجا میگذرد،
از دیدن �آن حیرت میکند
و از روی تع ّجب سر خود را تکان میدهد.
 17من قوم خود را مثل گرد و خاکی که در برابر باد شرقی
پراکنده میشود،
در برابر دشمنانشان پراکنده خواهم کرد.
من به �آنها پشت خواهم نمود
و در روز مصیبتشان به �آنها کمک نخواهم کرد».
توطئه برضد ارمیا

�18آنگاه مردم گفتند« :بیایید همدس���ت ش���ویم و خود را از
ش ّر ارمیا خلاص کنیم! همیشه کاهنانی برای تعلیم ،حکیمانی
برای راهنمایی و انبیایی برای اعلام پیام خداوند وجود خواهد
داش���ت .بیایید اتّهامی ب���ر او وارد کنیم و دیگر به س���خنانش
گوش ندهیم».
19پس من دعا کردم و گفتم« :ای خداوند به �آنچه میگویم
گوش بده و �آنچه را دشمنانم دربارۀ من میگویند بشنو�20 .آیا
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پاداش نیکویی ،ش���رارت اس���ت؟ �آری� ،آنها ب���رای من چاهی
کندهاند که من در �آن بیفتم .بهخاطر بیاور چگونه من به حضور
تو �آمدم و از جانب �آنها س���خن گفتم تا تو از روی خش���م با
�آنها رفتار نکنی21 .ا ّما اکنون ای خداوند ،بگذار فرزندانشان
از گرس���نگی تلف ش���وند ،و بگذار �آنها همه در جنگ کشته
شوند .باشد که زنانشان بیوه و بیفرزند ،مردانشان با بیماری
و کودکانشان در جنگ کشته شوند22 .چپاولگران را به طور
ناگهانی برای غارت �آنها بفرست و بگذار از وحشت به گریه
و زاری بیفتند� .آنها در راهم چاهی کندهاند که در �آن بیفتم و
برایم دامی نهادهاند تا در �آن گرفتار شوم23 .ا ّما ای خداوند،
تو تمام توطئههای �آنها را برای کشتن من میدانی .شرارت �آنها
را نبخش و از گناه �آنها نگذر .در خش���م خودت با �آنها رفتار
کن� ،آنها را بر زمین زده و درهم بشکن».

19

کوزۀ شکسته

خداوند به من گفت بروم و کوزهای سفالی بخرم.
او همچنین از من خواس���ت گروهی از رهبران قوم
و کاهنان پیر را با خود ۲از راه دروازۀ شغال به د ّرۀ «ابن هنوم»
ببرم و در �آنجا پیامی را که او به من خواهد داد ،اعلام کنم.
۳در �آنجا خداوند از من خواست چنین بگویم« :ای پادشاهان
یهودا و مردم اورش���لیم ب���ه �آنچه من خداون���د متعال ،خدای
اسرائیل ،میگویم گوش دهید .من این سرزمین را دچار چنان
مصیبتی خواهم کرد که هرکس دربارۀ �آن بشنود متح ّیر خواهد
ش���د۴ .چون این مردم مرا ترک کردهاند و این س���رزمین را با
گذرانیدن قربانی برای خدایانی که نه خودشان و نه اجدادشان و
نه پادشاهان یهودا چیزی دربارۀ �آنها میدانستند ،ناپاک کردهاند،
�آنها را به چنین مصیبتی گرفتار کردهام� .آنها این سرزمین را از
خون بیگناهان پر ساختهاند�۵ .آنها قربانگاههایی برای بعل برپا
کردهاند تا فرزندان خود را به عنوان قربانی در �آتش بسوزانند.
من هیچگاه چنین دستوری به �آنها نداده بودم و حتّی به فکرم
هم خطور نکرده بود۶ .پ���س زمانی خواهد �آمد که این محل
دیگر به نام 'توفت' یا د ّرۀ 'ابن هنوم' خوانده نخواهد شد ،در
عوض �آن را 'د ّرۀ کش���تارگاه' خواهند نامید۷ .در این مکان،
من نقشههای مردم یهودا و اورشلیم را خنثی خواهم کرد .به
دشمنانش���ان اجازه خواهم داد بر �آنها چیره شوند و �آنها را در
جنگ بکشند و من بدنهای �آنها را طعمۀ پرندگان و حیوانات
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وحشی خواهم کرد۸ .این شهر را چنان ویران خواهم کرد که
هرکس از کنار �آن رد شود حیرت زده و متع ّجب خواهد شد.
۹دشمن ش���هر را محاصره خواهد کرد و تلاش خواهد کرد تا
مردم �آن را بکشد .محاصرۀ شهر چنان سخت خواهد بود که
مردم ،یکدیگر و حتّی فرزندانشان را خواهند خورد».
�۱۰آنگاه خداوند از من خواست کوزه را در حضور کسانی که
با من �آمده بودند بشکنم ۱۱و به �آنها بگویم که خداوند متعال
گفته بود« :من این مردم و این شهر را مثل این کوزه میشکنم
و �آنها مثل این کوزۀ سفالینِ ُخرد شده ،خواهند بود که هیچکس
نمیتواند �آنرا به صورت اولش در�آورد .مردم مردگان خود را
حتّی در توفت دفن خواهند کرد چون جای دیگری برای دفن
�آنها وجود نخواهد داشت۱۲ .این شهر و ساکنان �آن به سرنوشت
توفت گرفتار خواهند شد۱۳ .در حقیقت تمام خانههای شهر
اورشلیم ،خانههای پادش���اهان یهودا و تمام خانههایی که در
�آنها برای ستارگان ُبخور سوزانده شده و به سایر خدایان شراب
تقدیم شده ،همه مثل توفت ناپاک خواهند بود».
�۱۴آنگاه من توفت را -جایی که خداوند مرا فرستاده بود پیام
او را اعلام کنم -ترک کردم .من به حیاط معبد بزرگ رفتم،
در �آنجا ایس���تادم و به تمام مردم گفتم ۱۵که خداوند متعال،
خدای اس���رائیل گفته بود« :من این ش���هر و تمام ش���هرهای
اطراف را همانطور که قبلا ً گفته بودم بهخاطر سرسختی �آنها
و بهخاطر این که به �آنچه میگویم گوش نمیدهند ،مجازات
خواهم کرد».

20

اختالف ارمیا با فحشور کاهن

وقتی فحشور کاهن ،پسر امیر ،که رئیس محافظان
معبد بزرگ بود پیام مرا ش���نید۲ ،دس���تور داد مرا
بزنند و نزدی���ک دروازۀ فوقانی بنیامین در معب���د بزرگ مرا با
کُن���ده و زنجیر ببندند۳ .صبح روز بعد ،وقتی فحش���ور مرا از
بند رها کرد به او گفتم« :فحشور نامی نیست که خداوند به
تو داده باش���د .او تو را 'وحش���ت از هر طرف' نامیده است.
۴خداوند خودش گفته« :من تو را موجب وحشت خودت و
دوستانت خواهم ساخت؛ و تو خواهی دید چگونه همۀ �آنها
با شمشیر دشمنانشان کشته میشوند .من تمام مردم یهودا را
تسلیم پادشاه بابل خواهم کرد؛ او گروهی را به اسارت میبرد
و ع ّدهای را خواهد کش���ت۵ .من همچنین اجازه خواهم داد
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تا دش���منان تمام ثروت ش���هر را غارت ،و داراییها و املاک
�آنها -و حتّی دخایر پادشاهان یهودا -را گرفته و همهچیز را به
بابل منتقل کنند۶ .تو هم همینطور ،ای فحش���ور ،خودت و
خانوادهات به اسارت افتاده و به بابل برده خواهید شد .تو در
�آنجا خواهی ُمرد و همراه دوستانت که دروغهای بسیار به �آنها
گفتهای ،دفن خواهی شد».
گِ لۀ ارمیا

 ۷ای خداوند تو مرا فریب دادی و فریب خوردم
تو از من قویتر هستی و بر من غالب شدهای.
همه مرا مسخره میکنند و تمام روز به من میخندند.
 ۸هر جا سخن میگویم باید فریاد بزنم
و با صدای بلند بگویم« :خشونت! ویرانی!»
ای خداوند ،بهخاطر اعلام پیام تو،
من دایماً مورد استهزاء و تحقیر دیگران هستم.
 ۹هرگاه میگویم« :من خداوند را فراموش میکنم
و دیگر از جانب او سخنی نخواهم گفت»،
�آنگاه پیام تو مثل �آتشی اعماق وجود مرا میسوزاند.
میکوشم در برابر �آن مقاومت بکنم،
ا ّما توانایی �آن را ندارم.
 ۱۰میشنوم که همه نجواکنان میگویند:
«وحشت همهجا را فراگرفته است،
بیایید از دست او به مقامات شکایت کنیم».
حتّی دوستان نزدیک من در انتظار سقوط من میباشند.
�آنها میگویند:
«شاید بتوان او را فریب داد و به دام انداخت تا از او
انتقام بگیرم».
 ۱۱ا ّما تو ای خداون ِد قادر و توانا ،با من هستی،
و �آنها که به من جفا میکنند خواهند افتاد.
�آنها برای همیشه رسوا خواهند شد،
چون نمیتوانند موفّق شوند.
شرمساری �آنها هیچ وقت فراموش نخواهد شد.
 ۱۲ا ّما تو ،ای خداوند متعال ،انسانها را به طور عادلانه
میسنجی،
تو از دلها و ذهنهای �آنها �آگاهی.
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پس بگذار تا ببینم چگونه از دشمنانم انتقام میگیری،
چون من این را به دستهای تو واگذار میکنم.
۱۳در حمد خداوند بسرایید،
خداوند را ستایش کنید!
او مظلومان را از دست ستمکاران خلاص میکند.
 ۱۴لعنت بر �آن روزی که من به دنیا �آمدم!
و نفرین بر روزی باد که مادرم مرا زایید!
 ۱۵لعنت بر کسی که مژدۀ تولّد مرا به پدرم رسانید
و به او گفت:
«فرزندت به دنیا �آمد ،او پسر است».
 ۱۶کاش او هم گرفتار سرنوشت همان شهرهایی شود
ترحم از بین برد.
که خداوند بدون ّ
باشد که او هر صبحگاه فریادهای وحشت�آور
و هنگام ظهر شیپور جنگ را بشنود،
 ۱۷چون او قبل از تولّدم مرا نکشت
تا رحم مادرم قبر من شود.
 ۱۸چرا من به دنیا �آمدم؟
�آیا برای تح ّمل غم و ناراحتی
و با شرمساری ُمردن به این دنیا �آمدم؟

21

پیشگویی شکست اورشلیم

صدقیا پادشاه یهودا ،فشجور پسر ملیکا و َصفَنیای
کاهن پسر معسیا را به نزد من فرستادند� .آنها از من
خواهش کرده گفتند«2 :خواهش میکنیم از طرف ما به خداوند
بگو که نبوکدنصر پادش���اه بابل و ارتش او ش���هر را محاصره
کردهاند .شاید خداوند مانند گذشته با یکی از معجزات خود
مانند پیشین نبوکدنصر را مجبور به عقبنشینی کند».
�3آنگاه خداوند از من خواست تا به قاصدین بگویم 4که به
صدقیا بگویند ،خداوند ،خدای اس���رائیل چنین گفته است:
«ای صدقیا ،من ارتش تو را که برضد پادشاه بابل و ارتش او
میجنگد ،شکست خواهم داد .من تمامی سلاحهای سربازان
تو را در مرکز شهر انباشته خواهم کرد5 .من با تمام قدرت و با
شدّت خشم و غضب خود علیه تو خواهم جنگید6 .من تمام
زندگان را در این شهر خواهم کُشت .تمام مردم و حیوانات
را هم با بیماری وحشتناکی خواهم کشت7 .ا ّما در مورد تو و
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درباریان و مردمی که از جنگ و قحطی و بیماری جان سالم به
در میبرند ،اجازه خواهم داد تا نبوکدنصر و دشمنانتان که قصد
جان ش���ما را دارند ،همۀ شما را به اسارت ببرند .نبوکدنصر
شما را خواهد کُشت .او بدون تر ّحم و دلسوزی همه را از َدم
تیغ خواهد گذرانید .من خداوند چنین گفتهام».
�8آنگاه خداوند از من خواست به مردم بگویم« :گوش کنید،
من خداوند ،فرصت انتخاب به شما میدهم .میتوانید راهی را
انتخاب کنید که منتهی به حیات است یا راهی را که به سوی
موت و هلاکت میرود9 .هرکس که در شهر بماند به وسیلۀ
جنگ یا گرسنگی یا بیماری کشته خواهد شد .ا ّما هرکس که
تس���لیم به بابلیهایی که در حال حمله به شهر هستند شود،
کش���ته نخواهد ش���د؛ بلکه جان خود را نجات خواهد داد.
10تصمیم من این است که این شهر را ویران کنم .این شهر در
اختیار پادشاه بابل قرار خواهد گرفت و او �آن را به �آتش خواهد
کشید .من خداوند چنین گفتهام».
جزای خاندان سلطنتی

12-11خداوند از من خواس���ت به خاندان سلطنتی یهودا که
از نسل داوود هستند بگویم« :به �آنچه من ،خداوند میگویم
گوش کنید .انصاف را همیشه رعایت نموده و فریب خورده را
از دست فریبکار برهانید .اگر چنین نکنید شرارت شما خشم
مرا مثل �آتشی که هیچوقت خاموش نمیشود ،شعلهور خواهد
س���اخت13 .تو ای اورش���لیم که بر فراز دشت مثل صخرهای
بلند برافراش���تهای ،من برضد تو خواهم جنگید .تو میگویی
کسی قادر نیس���ت به تو حمله کند یا از استحکامات دفاعی
تو رد ش���ود14 .ا ّما من تو را بهخاطر شرارتت مجازات خواهم
کرد .من کاخ تو را به �آتش میکشم و در اطراف �آنهمهچیز
را میسوزانم .من خداوند چنین گفتهام».

22

پیام ارمیا به خاندان سلطنتی یهودا

2-1خداوند به من گفت به کاخ پادشاه یهودا که
از خاندان داوود است بروم و به پادشاه ،درباریانش
و به مردم اورشلیم که در �آنجا هستند بگویم که به �آنچه خداوند
میگوید گوش دهند .این است �آنچه خداوند میگوید«3 :من،
خداوند به شما دستور میدهم از روی عدالت و راستی رفتار
کنید .فریب خورده را از دس���ت فریبکار برهانید .با غریبان،
یتیمها و بیوه زنان بدرفتاری و ظلم نکنید و بیگناهان را در این
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مکان مقدّس نکشید4 .اگر �آنچه را که به شما دستور میدهم،
واقعاً بجا �آورید در �آن صورت خاندان داوود به سلطنت ادامه
میدهد و �آنها به اتّفاق درباریان و مردم عادی به رفت و �آمد با
ا ّرابهها و اسبان خود از دروازههای این کاخ ادامه خواهند داد.
5ا ّما اگر از دستورات من اطاعت نکنید ،در برابر شما سوگند
یاد میکنم که این کاخ به ویرانهای تبدیل خواهد ش���د .من،
خداوند چنین گفتهام.
«6از نظر من کاخ س���لطنتی یهودا همان اندازه زیباست که
س���رزمین جلعاد و کوههای لبنان زیبا هستند ،ا ّما من �آن را به
ویرانهای تبدیل میکنم که هیچک���س نمیتواند در �آن زندگی
کند7 .من کسانی برای ویران کردن �آن میفرستم� .آنها با تبرهای
خود می�آیند و ستونهای زیبای سدر اینجا را خرد میکنند و در
�آتش خواهند سوزانید.
«8بعدها بسیاری از ملّتهای دیگر که از اینجا عبور میکنند
از یکدیگر خواهند پرسید ،چرا خداوند این شهر بزرگ را به
این ص���ورت در�آورد�9 .آنگاه �آنها در جواب خواهند گفت که
بهخاطر این است که شما پیمان خودتان را با خدای خودتان
شکستید و سایر خدایان را پرستش و خدمت کردید».
پیام ارمیا درباره یهوآخاز

 10ای مردم یهودا ،بهخاطر مرگ یوشیای پادشاه گریه نکنید
و ماتم نگیرید.
ا ّما برای پسرش یوحاز سخت بگریید؛
او را خواهند برد و هرگز برنخواهد گشت
و دیگر سرزمینی را که در �آن به دنیا �آمده است،
نخواهد دید.
11خداوند دربارۀ یوحاز ،پسر یوشیا که بعد از پدرش پادشاه
یهودا شد ،چنین میگوید« :او از اینجا رفته و دیگر برنخواهد
گشت12 .او در کشوری که او را به اسارت بردهاند ،خواهد
مرد ،و او دیگر به این سرزمین برنمیگردد».
پیام ارمیا دربارۀ یهویاقیم

 13وای بر کسی که خانۀ خود را با بیانصافی میسازد
و با ناراستی �آن را گسترش میدهد،
از مردم خود بیگاری میکشد
و مزد �آنها را نمیدهد.
 14وای بر کسی که میگوید:
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«برای خود کاخی با اتاقهای بزرگ
در طبقۀ بالا خواهم ساخت».
پس او پنجرههایی بر خانۀ خود نصب میکند،
دیوارهایی از چوب سدر �آزاد برایش میسازد
و �آن را با رنگ قرمز رنگ میزند.
�	15آیا با ساختن خانههایی از چوب سدر �آزاد
که از خانههای دیگران زیباتر باشد،
تو را پادشاهی بهتر خواهد کرد؟
پدر تو همیشه عادل و با انصاف بود
و از این رو ،عمری طولانی کرد
و در همۀ امور موفّق بود.
 16او از روی عدالت نسبت به فقیران قضاوت میکرد
و در همهچیز کامیاب بود.
این است مفهوم خداشناسی.
 17ا ّما تو فقط در اندیشۀ منافع شخصی خودت میباشی،
تو با خشونت ،بیگناهان را میکشی
و به مردم ظلم میکنی.
خداوند چنین گفته است.
�18آن���گاه خداون���د درب���اره یهویاقی���م پادش���اه یهودا -پس���ر
یوشیا -میگوید،
«هیچکس بهخاطر مرگش ماتم نمیگیرد و نخواهد
گفت،
چه ضایعۀ بزرگی! ای دوست چه وحشتناک است!»
هیچکس برای او گریه نخواهد کرد و نخواهد گفت،
وای سرورم! ای پادشاه من!
 19مراسم تشییع جنازۀ تو مثل مرگ الاغی خواهد بود
که لاشۀ �آن را کشانکشان میبرند
و در خارج از دروازههای شهر اورشلیم ،دور
میاندازند.
پیام ارمیا دربارۀ سرنوشت اورشلیم

 20ای مردم اورشلیم به لبنان بروید و از �آنجا فریاد بزنید،
به سرزمین باشان بروید و از �آنجا شیون کنید،
و به کوههای مو�آب بروید و از �آنجا ندا در دهید
چون همۀ حامیان شما نابود شدهاند.
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 21در زمانی که شما کامیاب بودید ،خداوند با شما سخن گفت،
ا ّما شما از گوش دادن امتناع کردید.
شما هیچوقت از خداوند اطاعت نکردید
و این است �آنچه شما در تمام زندگیتان انجام دادید.
 22بهخاطر شرارتهایی که مرتکب شدهاید،
بادی شدید رهبران شما را به اطراف پراکنده میکند،
یاران شما اسیر میشوند،
و شهر شما رسوا و بی�آبرو خواهد شد.
 23ای کسانیکه در کاخهای ساخته شده با چوبهای سدر
�آزاد لبنان ،در امن ّیت زندگی میکنید،
چه رقّت�آمیز خواهد بود ،وقتی گرفتار درد شوید.
دردی مثل درد زنی در حال زایمان!
محکومیت یهویاکین به وسیلۀ خداوند
ّ

24خداوند به یهویاکین پادشاه ،پسر یهویاقیم پادشاه یهودا گفت:
«به حیات خودم سوگند ،اگر تو حتّی نگین انگشتر دست راست
من میبودی ،تو را از انگشتم خارج میکردم 25و به مردمی که
از �آنها میترس���ی و درصدد قتل تو هستند میدادم .من تو را به
نبوکدنصر پادشاه بابل و به سربازان او خواهم داد26 .من تو و
مادرت را به تبعید خواهم فرس���تاد .هردوی شما را به سرزمینی
خواهم فرستاد که هیچیک از شما در �آنجا به دنیا نیامده بودید،
هردوی شما در �آنجا خواهید مرد27 .در �آرزوی دیدن این سرزمین
خواهید بود ،ولی هرگز برنخواهید گشت».
28من گفتم�« :آیا یهویاکین مثل کوزۀ شکس���تهای است که
به دور انداخته شده و کس���ی �آن را نمیخواهد؟ �آیا به همین
دلیل است که او و فرزندانش به سرزمینی که چیزی دربارهاش
نمیدانند ،تبعید شدهاند؟
 29ای زمین ،ای زمین ،ای زمین،
پیام خداوند را بشنو!
« 30این مرد محکوم است که فرزندان خود را از دست
بدهد،
و هیچوقت موفّق نشود.
او فرزندانی نخواهد داشت
که مثل فرزندان داوود
در یهودا حکومت کنند.
من ،خداوند چنین گفتهام».
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23

امید به آینده

چه وحش���تناک است داوری خداوند نسبت به
حکمرانانی که قوم مرا پراکنده و از بین میبرند!
2خداوند ،خدای اس���رائیل ،درباره حکمرانانی که موظّف به
مراقبت از مردم بودند ،چنین میگوید« :شما از قوم من مراقبت
نکردهاید ،شما �آنها را پراکنده و از خود راندهاید .اکنون من
شما را بهخاطر ش���رارتهایی که مرتکب ش���دهاید ،مجازات
میکنم3 .بق ّیۀ قوم خود را از س���رزمینهایی که �آنها را پراکنده
کرده بودم ،به وطن خودشان برمیگردانم� .آنها فرزندان زیادی
خواهند داشت و به تعدادشان هر روز افزوده خواهد شد4 .من
حکمرانانی برای مراقبت از �آنها برخواهم گزید .قوم من دیگر
در ترس و وحش���ت نخواهد بود ،و من دیگر �آنها را مجازات
نخواهم کرد .من ،خداوند چنین گفتهام.
5خداوند میگوید« :زمانی می�آید که من از نسل داوود پادشاهی
عادل برمیگزینم� .آن پادش���اه با حکمت حکومت میکند و
�آنچه را که راست و درست است ،در تمام این سرزمین انجام
خواهد داد6 .وقتی او پادشاهی کند ،مردم یهودا در امن ّیت و
قوم اسرائیل در صلح خواهد زیست .نام او 'خداوند عدالت و
�آزادی ما' خواهد بود.
7خداوند میگوید« :زمانی می�آید که مردم دیگر به نام من،
به عنوان خدای زندهای که �آنها را از مصر بیرون �آورده ،سوگند
ی���اد نمیکنند�8 .آنها در عوض به نام خدای زندهای س���وگند
میخورند که قوم اسرائیل را از سرزمین شمالی و سایر کشورهایی
که من �آنها را پراکنده کرده بودم ،بازگردانده است� .آنگاه �آنها
در وطن خودشان زندگی خواهند کرد.
پیام ارمیا دربارۀ انبیا

 9بهخاطر خداوند و بهخاطر کلام قدّوس او،
دلم شکسته و تمام وجودم میلرزد.
مثل �آدم مست و مثل کسیکه شراب زیاد نوشیده است.
 10این سرزمین از کسانیکه به خداوند امین نیستند ،پر
شده است،
�آنها به زندگی شرارت بار خود ادامه میدهند و از
قدرت خود سوء استفاده میکنند.
بهخاطر لعنت خداوند تمام این سرزمین در ماتم است
و تمام چراگاهها خشک شدهاند.
1418

ارمیا 23

11خداوند میگوید:
«انبیا هم مانند کاهنان بدکارهاند،
من �آنها را حتّی در معبد بزرگ در حال ارتکاب
شرارت دیدهام.
 12راههای �آنها لغزنده و تاریک است.
�آنها خواهند لغزید و خواهند افتاد.
من �آنها را دچار مصیبت خواهم کرد.
زمان مجازات نزدیک است.
من خداوند چنین گفتهام.
 13من شاهد گناه انبیای سامره بودهام.
�آنها در نام بعل نب ّوت میکردند
و قوم مرا گمراه کردهاند.
 14انبیای اورشلیم از �آنها هم بدترند.
�آنها زانی و دروغگو هستند
و بدکاران را در انجام شرارت تشویق میکنند
به طوری که هیچکس دست از شرارت برنمیدارد.
به نظر من،
اینها از مردم سدوم و غموره بهتر نیستند.
«15این است �آنچه من ،خداوند متعال دربارۀ انبیای اورشلیم
میگویم:
من به �آنها گیاه تلخ برای خوردن
و زهر برای نوشیدن خواهم داد.
چون کفر و بیایمانی را در تمام این سرزمین رواج
دادهاند».
16خداوند متعال به مردم اورشلیم چنین گفت« :به �آنچه انبیا
میگویند گوش ندهید ،چون �آنها به شما امید واهی میدهند.
�آنها تص ّورات خودشان را به شما میگویند ،نه �آنچه من به �آنها
گفتهام�17 .آنها به مردمی که به پیام من گوش ندادهاند ،پیوسته
میگویند که همهچیز به خوبی پی���ش میرود� .آنها به �آدمهای
سرسخت که سخنان مرا باور نکردهاند میگویند که هیچ بلایی
بر �آنها نازل نخواهد شد».
18من گفتم« :هیچیک از این انبیا �آنقدر به خداوند نزدیک
نبود که بتواند افکار او را درک کند .هیچیک از �آنها پیام او را
نشنیده و نفهمیده و توجهی به سخنان او نکرده است19 .خشم
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او مثل توفان و تندبادی است که برفراز سر شریران میخروشد.
20ای���ن توفان تا وقتی �آنچه منظور نظر خداوند اس���ت صورت
نگیرد ،فروکش نخواهد کرد .در �آیندهای نزدیک ،مردم این را
به طور واضح خواهند فهمید».
21خداوند گفت« :من این انبیا را نفرستادم ،ولی �آنها خودسرانه
رفتند ،من به �آنها پیامی ندادم ،ولی بدون موافقت من به اسم
من س���خن گفتند22 .اگر �آنها از ن ّیات من �آگاه بودند ،در �آن
صورت میتوانستند پیام مرا به قوم من اعلام کنند و �آنها را از
راههای ناراست و زندگی پر گناهشان بازگردانند.
«23من خدایی هستم که در همهجا حاضرم و محدود به محل
خاصی نیستم24 .هیچکس نمیتواند خود را از من پنهان کند
تا من او را نبینم� .آیا نمیدانید که من در همهجا در �آسمان و
زمین حضور دارم؟ 25من میدانم �آن انبیا به دروغ چه چیزهایی
در نام من گفتهان���د و ا ّدعا میکنند که در خواب �آن پیامها را
از من دریافت کردهاند26 .تا کی این انبیا با دروغهایشان به
گمراه کردن قوم من ادامه خواهند داد؟ �27آنها فکر میکنند با
خوابهایی که بیان میکنند خواهند توانست قوم مرا وادار کنند تا
نام مرا فراموش کنند ،همانطور که پدرانشان مرا فراموش کردند
و به بعل روی �آوردند28 .نبیای که خوابی میبیند باید بگوید
که پیام او فقط یک خواب بوده ،ولی نبیای که از من پیامی
گرفته ،باید با امانت �آن پیام را بازگو کند .در برابر گندم ،کاه
چه ارزشی دارد؟ 29پیام من �آتش است و مثل پتکی که سنگها
را خرد میکند30 .من برضد انبیایی هستم که گفتههای یکدیگر
را میدزدند و �آنها را به جای پیام م���ن اعلام میکنند31 .من
همچنین برضد انبیایی هس���تم که حرفهای خود را از قول من
بیان میکنند32 .به �آنچه من ،خداوند میگویم گوش دهید!
من مخالف انبیایی هستم که خوابهای پر از دروغ خود را به
جای پیامی از جانب من بیان میکنند� .آنها با بازگو کردن این
خوابها و با ا ّدعاهای کاذب خود قوم مرا گمراه میکنند .من
�آنها را نفرس���تادم و م�أمور نکردم و هیچ کمکی برای قوم من
نیستند .من ،خداوند چنین گفتهام».
باری سنگین برای خداوند

33خداوند به من گفت« :ای ارمیا اگر یک نفر از قوم من،
یک نبی یا یک کاهن از تو بپرسد ،پیام خداوند چیست؟ به او
بگو ،تو بار سنگینی برای خداوند هستی و او از ش ّر تو خلاص
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خواهد شد34 .اگر یک نفر دیگر از قوم من ،یا یک نبی ،یا
یک کاهن همین کلمات را به کار ببرد و بگوید« :باری برای
خداوند هستید »،من �آن شخص و خانوادۀ او را مجازات خواهم
کرد35 .در عوض ،هرکس باید از دوستان و همسایگان خود
بپرسد« ،جواب خداوند چیس���ت؟ خداوند چه گفته است؟»
36بنابراین �آنها نباید دیگر کلمات« ،باری برای خداوند» ،را به
کار ببرند ،چون اگر �آن کلمات را به کار ببرند ،کاری میکنم
که پیام من واقعاً برایشان باری سنگین شود .مردم گفتار خدای
خود -خداوند زنده و متعال -را دگرگون کردهاند37 .ای ارمیا،
از انبیا بپرس ،پاس���خ خداوند برای شما چه بود؟ خداوند چه
گفته است؟ 38اگر �آنها از اطاعت من سر باز زنند و بگویند:
باری برای خداوند» �آنگاه به �آنها بگو که 39من حتماً �آنها را به
همراه شهری که به اجدادشان داده بودم ،میگیرم و به جایی
بس���یار دور از حضور خودم خواهم انداخت40 .من �آنها را تا
ابد رسوا و بی�آبرو خواهم کرد.

24

دو سبد انجیر

بع���د از �آن که نبوکدنصر پادش���اه بابل ،یهویاکین
پادشاه یهودا پسر یهویاقیم را به همراه رهبران یهودا،
صنعتگران و کارگران ماهر به اسارت به بابل برد ،خداوند در
رؤیا دو سبد انجیر را به من نشان داد که در جلوی معبد بزرگ
گذاشته شده بود2 .سبد اول پر از انجیرهای خوب و زودرس
بود ،ولی انجیرهای سبد دوم همه خراب و غیرقابل خوردن بودند.
�3آنگاه خداوند به من گفت« :ای ارمیا ،چه میبینی؟»
جواب دادم« :انجیر میبینم .انجیرهای خوب بسیار خوبند،
و انجیرهای بد �آنقدر بد هس���تند که کس���ی نمیتواند �آنها را
بخورد».
4پس از �آن ،خداوند به م���ن گفت«5 :از نظر من ،خداوند
خدای اسرائیل کسانیکه به بابل برده شدهاند ،مثل این انجیرهای
خوب هستند و من با �آنها مهربان خواهم بود6 ».من مواظب
�آنها خواهم بود و �آنها را به این سرزمین برمیگردانم .من �آنها
را بنا میکنم و مانع ویرانی �آنها خواهم ش���د ،من �آنها را مثل
نهالی خواهم کاشت و نخواهم گذاشت ریشهکن شوند7 .به
�آنها این اشتیاق را خواهم داد که بدانند من خداوند هستم .در
�آن صورت �آنها قوم من و من خدای �آنها خواهم بود و �آنها از
صمیم قلب به سوی من بازمیگردند.
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«8ا ّما دربارۀ صدقیا ،پادش���اه یهودا و سیاس���تمداران اطراف
او ،و بق ّیۀ مردم اورش���لیم که در این سرزمین ماندهاند و یا به
مصر رفتهاند؛ من ،خداوند با �آنها مثل انجیرهای خرابی رفتار
میکنم که غیرقابل خوردن هستند�9 .آنها را به چنان مصیبتی
گرفتار میکنم که باعث غیرت تمام ملّتها باشد� .آنها موجب
تفریح ،شوخی و مسخره مردم خواهند بود و اسم �آنها در هر
جا که ایش���ان را پراکنده کنم ،مثل لعن و نفرین خواهد بود.
10من جنگ و گرسنگی و بیماری نصیبشان خواهم ساخت تا
اینکه هیچیک از �آنها در س���رزمینی که به �آنها و به اجدادشان
داده بودم ،باقی نمانند».

25

دشمن شمالی

در س���ال چهارم س���لطنت یهویاقیم پس���ر یوشیا
پادشاه یهودا( ،که همزمان با اولین سال سلطنت
نبوکدنصر پادشاه بابل بود) پیامی از جانب خداوند برای تمام
مردم یهودا دریافت کردم2 .من به تمام مردم یهودا و اورشلیم
گفتم«3 ،مدّت بیس���ت و سه س���ال-یعنی از سیزدهمین سال
سلطنت یوشیا پسر �آمون تا به امروز -خداوند با من سخن گفته
و من در رساندن پیامهای او به شما غفلت نکردهام .ا ّما شما
اعتنایی به �آنها نکردید4 .هر چند خداوند به فرس���تادن انبیای
خود ادامه داد ولی شما به �آنها گوش ندادید و به گفتههایشان
تو ّجه نکردید�5 .آنها از ش���ما میخواستند از راههای گناه�آلود
خود بازگردید و از شرارت دست بردارید تا بتوانید به زندگی
در سرزمینی که خداوند برای همیشه به شما و اجدادتان داده
است ،ادامه دهید�6 .آنها به شما گفتند از پرستش سایر خدایان
خودداری کنید و خداوند را با پرس���تش ُبتهای���ی که خودتان
ساختهاید به خش���م نیاورید .اگر از خداوند اطاعت میکردید
او شما را تنبیه نمیکرد7 .ا ّما خداوند خودش میگوید که شما
به او گوش ندادید و در عوض با ُبتهای خود او را به خش���م
�آوردید و مستوجب مجازات شدید.
8پس چون به او گوش نمیدهید ،خداوند متعال میگوید،
«9من به دنبال تمام ملّتهایی که در شمال زندگی میکنند و به
دنبال بندۀ خودم نبوکدنصر پادشاه بابل خواهم فرستاد تا �آمده
با یهودا و س���اکنان �آن و همچنین با ملّتهای همسایه بجنگد.
من این ملّت و همسایههای او را ویران خواهم کرد و تا به ابد
به صورت مخروبهای متروک که موجب وحشت هر بینندهای
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باشد ،باقی خواهد ماند10 .من به فریادهای شادی و خوشی و
جشنهای عروسی �آنها خاتمه خواهم داد .چراغهایشان بیروغن
و مزارع �آنها بیغلّه خواهد شد11 .تمام این سرزمین به ویرانهای
متروک مبدّل خواهد شد که موجب وحشت هر بینندهای خواهد
بود .یهودا و ملّتهای همسایه برای مدّت هفتاد سال در خدمت
پادشاه بابل خواهند بود12 .بعد از �آن من بابل و پادشاه �آن را
بهخاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد .من �آن سرزمین را ویران
میکنم و برای همیشه به صورت مخروبهای درمی�آورم13 .من
بابل را با همان مصیبتهایی که به وسیلۀ ارمیا در مورد ملّت
گفته بودم و در این کتاب ثبت شده ،مجازات خواهم کرد.
14من بابلیان را به جزای کارهایشان خواهم رسانید و ملّتهای
زیادی و پادشاهان بزرگی� ،آنها را اسیر خواهند کرد.
حکم خداوند برای م ّلتها

15خداوند ،خدای اس���رائیل به من گفت« :این جام شراب
از خشم من لبریز اس���ت .این را بگیرید و به نزد ملّتهایی که
تو را میفرستم ،ببر و �آنها را از این جام بنوشان16 .وقتی �آنها
مینوشند س���رگیجه میگیرند و بهخاطر جنگی که برضد �آنها
میفرستم ،عقلشان را از دست خواهند داد».
17پس من جام را از دست خداوند گرفتم و �آن را به ملّتهایی
دادم که خداوند مرا نزد �آنها فرستاده بود و �آنها را وادار کردم
از �آن بنوشند18 .از �آن جام به اورشلیم و شهرهای یهودا و به
پادشاهان و رهبران �آنها نوشانیدم تا تمام �آن سرزمین تبدیل به
بیابان و منظرهای وحش���تناک و تکاندهنده شد تا حدّی که
مردم� ،آنجا را حتّی تا به امروز سرزمینی نفرین شده میدانند.
 26-19علاوه بر �آن ،این اشخاص نیز از �آن جام نوشانید:
فرعون با بزرگان و رهبران �آنجا،
تمام مصریها و تمام خارجیهای مقیم مصر،
تمام پادشاهان سرزمین عوص،
تمام پادشاهان سرزمین فلسطین:شهرهای اسفلون ،غزه،
عقرون ،و باقیماندههای شهر اشدود،
تمام مردم اَدوم ،مو�آب و عمون،
تمام پادشاهان صور و صیدون،
تمام پادشاهان سرزمینهای اطراف مدیترانه،
شهرهای ددان ،تیما و بور،
تمام مردمی که موهای سر خود را کوتاه میکنند،
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تمام پادشاهان عربستان،
تمام پادشاهان قبایلی که در بیابان هستند،
تمام پادشاهان زمری ،عیلام و ماد
تمام پادشاهان سرزمینهای شمال ،از دور و نزدیک ،یکی
پس از دیگری.
تمام ملّتهای روی زمین مجبور بودند از �آن بنوشند و �آخر از
همه پادشاه بابل از �آن نوشید.
�27آنگاه خداوند به من گفت« :به مردم بگو که من ،خداوند
متعال ،خدای اسرائیل به �آنها امر میکنم �آنقدر بنوشند که مست
شوند و قی کنند و بهخاطر جنگی که برضد �آنها برپا میکنم.
�آنها چنان از پای خواهند افتاد ک���ه دیگر نمیتوانند برخیزند.
28اگ���ر �آنها از گرفتن جام از دس���ت تو و نوش���یدن �آن امتناع
ورزند ،به �آنها بگو که خداوند متعال میگوید ،باید بنوشید.
29کار ویرانسازی را از شهر خودم شروع خواهم کرد� .آیا �آنها
فکر میکنند میتوانند از مجازات بگریزند؟ نه� ،آنها مجازات
خواهند شد .چون من تمام مردم روی زمین را در این جنگ
گرفتار خواهم ساخت .من ،خداوند متعال چنین گفتهام.
«30ای ارمیا ،تو باید هرچه را من گفتهام اعلام کنی .تو باید
به این مردم بگویی،
'خداوند از �آسمان میخروشد،
و از مکان مقدّس و متعال خود مثل رعد میغ ّرد.
او برضد قوم خود بانگ برمی�آورد،
او همانند مردی که انگور را میافشرد فریاد میزند
و تمام مردم روی زمین فریاد او را خواهند شنید.
 31و طنین صدای او تا دورترین نقاط دنیا شنیده خواهد
شد.
خداوند علیه تمام ملّتها اقامه دعوی کرده است.
او تمام مردم را به محاکمه میکشد
و شریران را محکوم به مرگ خواهد کرد.
خداوند سخن گفته است»'.
32خداوند متعال میگوید که ملّتها یکی پس از دیگری گرفتار
مصیبت و بلا خواهند شد و توفان در دورترین نقاط جهان در
حال شکل گرفتن اس���ت33 .در �آن روز اجساد کسانیکه به
وسیلۀ خداوند کشته شدهاند ،در سرتاسر دنیا پراکنده خواهد
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بود .کسی برای �آنها ماتم نمیگیرد و کسی �آنها را برای دفن
کردن نمیبرد� .آنها مثل انبوهی از کُود بر روی زمین انباش���ته
میشوند.
34شما ،ای رهبران وای شبانان قوم فریاد بزنید ،با صدای بلند
فریاد بزنید! ماتم بگیرید و در خاکستر بغلطید .روز کشتار شما
قصاب خواهید
فرا رسیده و شما مثل گوسفند فربه ،به دست ّ
افتاد35 .راهی برای فرار شما وجود نخواهد داشت36 .شما
غصه هستید و گریه و زاری میکنید ،چون خداوند
در غم و ّ
در خشم خودش ملّت شما را نابود کرده و سرزمین �آرام شما
را ویران ساخته است38-37 .خداوند مثل شیری که لانۀ خود
را ترک کرده باشد ،شما را ترک کرده است .وحشت جنگ
و غضب خداوند ،این س���رزمین را به بیابان���ی بی�آب و علف
مبدّل کرده است.

26

ارمیا به دادگاه آورده میشود

مدّت کوتاهی بعد از �آنکه یهویاقیم ،پسر یوشیا
پادشاه یهودا ش���د2 ،خداوند به من گفت« :در
وسط حیاط معبد بزرگ بایست و هرچه را به تو امر کردهام،
به مردمی که از شهرهای یهودا برای پرستش به اینجا می�آیند،
اعلام کن و کلمهای از �آن را کم نکن3 .شاید مردم گوش کنند
و از راههای ناراس���ت خود بازگردند .اگر �آنها بازگردند ،من
هم از تصمیم خود برای نابودی �آنها که بهخاطر شرارتهایشان
بود منصرف خواهم شد».
4خداوند به من گفت که به مردم بگویم« :من خداوند گفتهام
که شما با اطاعت از تعالیمی که من به شما دادهام ،مرا پیروی
کنید 5و به سخنان خادمان من یعنی انبیا ،کسانیکه من مرتباً
برای شما فرس���تادهام تو ّجه کنید .ولی شما هرگز �آنچه را که
�آنها گفتند اطاعت نکردید6 .اگر به بیاطاعتی ادامه دهید ،در
�آن صورت همان بلایی که بر سر شیلوه �آوردم ،بر سر این معبد
بزرگ نیز خواهم �آورد و تمام ملّتها اسم این شهر را به عنوان
نفرین به کار خواهند برد».
7تمام کاهنان ،انبیا و همۀ مردم �آنچه را در معبد بزرگ گفتم
ش���نیدند8 .به محض اینکه �آنچه خداوند امر کرده بود بگویم
گفتم� ،آنها مرا گرفتند و فریاد زدند« :تو باید بهخاطر این سخنان
کشته شوی! 9چرا به نام خداوند نب ّوت کرده میگویی که این
معبد بزرگ به سرنوشت ش���یلوه مبتلا خواهد شد و این شهر
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ویران میشود و دیگر کسی در �آن زندگی نخواهد کرد؟» �آنگاه
مردم از هر طرف دور من ازدحام کردند.
10وقتی رهبران یهودا از این واقعه باخبر شدند با عجله خود
را از کاخ سلطنتی به معبد بزرگ رسانیدند و در دروازۀ نو در
جاهای خود نشستند�11 .آنگاه کاهنان و انبیا به رهبران و عامۀ
مردم چنین گفتند« :این مرد سزاوار حکم مرگ است ،چون
علیه شهر ما سخن گفته است .ش���ما با گوش خودتان �آن را
شنیدهاید».
12بعد از �آن من گفتم« :خداوند مرا فرستاد تا همهچیز را علیه
این معبد بزرگ و این شهر اعلام کنم13 .شما باید راه و روش و
کردار خود را در زندگی تغییر دهید و از خداوند ،خدای خود
اطاعت کنید .اگر شما چنین کنید ،او نیز از تصمیم خود برای
نابودی شما منصرف خواهد شد14 .ا ّما در مورد من ،در اختیار
شما هس���تم! با من هرطور که صلاح میدانید منصفانه رفتار
کنید15 .ا ّما شما مطمئن باشید چه میکنید :اگر مرا بکشید
شما و مردم این شهر باید بدانید که مرد بیگناهی را کشتید،
خون او به گردن شما خواهد بود ،چون خداوند مرا فرستاده
تا این پیام را به شما بدهم.
�16آنگاه رهبران قوم و مردم به کاهنان و انبیا گفتند« :این مرد به نام
خداوند ،خدای ما سخن گفته است و او نباید کشته شود».
17بعد از �آن بعضی از پیران قوم برخاستند و به مردمی که در
�آنجا جمع ش���ده بودند گفتند«18 :در زمانی که حزقیا پادشاه
یهودا بود ،میکای مورشتی که یک نبی بود ،به مردم گفته بود
که خداوند متعال گفته است:
'صهیون مثل مزرعهای که شخم میزنند ،زیر و رو
خواهد شد،
اورشلیم به ت ّپهای مخروبه
و کوهی که معبد بزرگ بر �آن است ،به جنگلی مبدّل
خواهد شد'.
19حزقیای پادشاه و مردم یهودا میکا را نکشتند .برعکس ،حزقیا
برای خداوند احترام قایل بود و سعی کرد حمایت او را جلب
کند .خداوند نیز از مصیبتی که گفته بود به س���ر �آنها خواهد
�آورد ،منصرف شد .اکنون نزدیک است ما بلای بزرگی برای
خود به وجود �آوریم».
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(20نبی دیگری به نام اوریا پسر شمعی ،از اهالی قریت یعاریم
مثل ارمیا به نام خداوند علیه این شهر و مردم �آن سخن گفت.
21وقتی یهویاقیم پادشاه و سربازان و درباریان او این را شنیدند،
پادشاه سعی کرد او را ب ُکشد .وقتی اوریا از �آن باخبر شد ،از
ترس به مصر فرار کرد22 .یهویاقیم پادشاه ،الناتان پسر عکبور را
همراه ع ّدهای به مصر فرستاد تا اوریا را دستگیر کنند�23 .آنها او
را گرفته و به حضور یهویاقیم پادشاه �آوردند .پادشاه هم دستور
داد او را بکشند و جنازهاش را در قبرستان عمومی بیندازد).
24چون من از حمایت اخیقام پسر شافان ،برخوردار بودم،
مرا به دست مردم ندادند تا کشته شوم.

27

حمل یوغ به وسیلۀ ارمیا

مدّت کم ی بعد از �آنکه صدقیا پسر یوشیا ،پادشاه
یهودا شد ،خداوند از من خواست 2با بندهای
چرمی و الوارهای چوبی ،یوغی درست کنم و به گردن خود
بیاندازم3 .بعد از �آن خداوند به من گفت پیامی به پادشاهان
اَدوم ،مو�آب ،عمون ،صور و صیدون توس���ط سفیرانشان که
برای دیدن حزقیای پادشاه به اورش���لیم �آمده بودند ،بفرستم.
4خداوند متعال ،خدای اسرائیل به من گفت به �آنها دستور بدهم
تا به پادشاهان خود بگویند که خداوند میفرماید«5 :با قدرت
عظیم خودم تمام جهان ،تمام انسانها و حیوانات روی زمین را
�آفریدم ،و من اختیار �آن را به هرکس که بخواهم میدهم6 .من
�آن کسی هستم که تمام ملّتها را تسلیم بندۀ خودم ،نبوکدنصر
پادشاه بابل کردهام ،و حتّی حیوانات وحشی را به خدمت او
واداشتم7 .تمام ملّتها در خدمت او ،پسرش و نوهاش خواهند
بود تا روزی که ملّت خودش س���قوط کند� .آنگاه ملّت او در
خدمت ملّتهای زورمند و پادشاهان بزرگ در خواهد �آمد.
8ا ّما اگر ملّتی یا مملکتی تسلیم قدرت او نشود ،در �آن صورت
من �آن ملّت را با جنگ ،گرسنگی و بیماری مجازات خواهم
کرد و اجازه خواهم داد تا نبوکدنصر سرزمینشان را کاملا ً نابود
سازد9 .به انبیای خودتان و یا به کسانیکه ا ّدعا میکنند میتوانند
�آینده را با خواب و رؤیا و یا با احضار ارواح و یا با جادوگری
پیشبینی کنند ،گوش ندهید� .آنها همه به ش���ما میگویند که
تسلیم پادشاه بابل نشوید�10 .آنها شما را فریب میدهند و این
باعث خواهد شد که شما را از سرزمین خودتان تبعید کنند.
من شما را بیرون خواهم راند و شما نابود خواهید شد11 .ا ّما
1427

ارمیا  27و28 

اگر ملّتی تسلیم پادشاه بابل شود و در خدمت او در�آید ،در �آن
صورت به او اجازه خواهم داد در زمین خود بماند تا در �آنجا
زراعت و زندگی کند .من خداوند چنین گفتهام.
12من همان را به حزقیا پادشاه یهودا ،گفتم« :تسلیم پادشاه
بابل شو .در خدمت او و ملّت او در بیا تا زنده بمانی13 .چرا
باید تو و ملّت تو در جنگ ،یا گرس���نگی و یا بیماری کشته
شوید؟ خداوند میگوید این است سرنوشت هر ملّتی که تسلیم
پادشاه بابل نش���ود14 .به انبیایی که میگویند تسلیم او نشوید
گوش ندهید� .آنها شما را فریب میدهند15 .خداوند خودش
گفته است که او �آنها را نفرستاده و �آنها با نام خداوند به شما
دروغ میگویند .در نتیجه او ش���ما و انبیای شما را که چنین
دروغهایی میگویند ،بیرون خواهد راند و خواهد کشت».
16پ���س از �آن به کاهنان و مردم گفت���م که خداوند فرموده:
«به انبیایی که میگویند ظ���روف قیمتی معبد بزرگ بزودی از
بابل بازگردانده میشود ،گوش ندهید� .آنها دروغ میگویند.
17به حرفهای �آنها گوش ندهید .تس���لیم پادشاه بابل شوید تا
زنده بمانید! چرا این شهر باید به تل خاک تبدیل شود؟ 18اگر
�آنها واقعاً نبی هستند و اگر از من پیامی گرفتهاند ،بگذارید از
من ،خداوند متعال بخواهن���د تا اجازه ندهم ظروف قیمتیای
که در معبد بزرگ و در کاخ سلطنتی باقیمانده است ،به بابل
برده شود.
(20-19وقتی نبوکدنصر پادشاه ،یهویاکین پسر یهویاقیم را به
همراه بزرگان یهودا و اورش���لیم به بابل برد ،پارهای از اش���یاء
ارزشمند مانند س���تونها و حوضچهها و پایههای برنزی و سایر
ذخایر معبد بزرگ را با خود نبرد).
«21به �آنچه من ،خداوند متعال ،خدای اسرائیل دربارۀ ظروف
قیمتی باقیمانده در معبد بزرگ و کاخ س���لطنتی در اورش���لیم
میگویم ،گوش دهید�22 .آنها را به بابل خواهند برد و در �آنجا
خواهند ماند تا زمانی که دوباره مورد تو ّجه من قرار گیرند� .آنگاه
�آنها را به اینجا برمیگردانم .من ،خداوند چنین گفتهام».

28

ارمیا و حننیای نبی

در همان سال ،در پنجمین ماه از چهارمین سال
س���لطنت حزقیای پادش���اه ،حننیا پسر عزور که
یکی از انبیای شهر جبعون بود ،در معبد بزرگ با من صحبت
کرد .در حضور کاهنان و مردم او به من گفت 2که خداوند
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متعال ،خدای اسرائیل گفته اس���ت« :من قدرت پادشاه بابل
را درهم شکس���تهام3 .تا دو سال دیگر ،من تمام ذخایر معبد
بزرگ را ک���ه نبوکدنصر به بابل برده ،ب���ه اینجا برمیگردانم.
4من همچنین یهویاکین پادشاه یهودا ،پسر یهویاقیم را به همراه
مردم یهودا که به اسارت به بابل برده شدهاند ،برمیگردانم .بله
من قدرت پادشاه بابل را درهم خواهم شکست .من خداوند
چنین گفتهام».
�5آنگاه من در حضور کاهنان و تمام مردمی که در معبد بزرگ
ایستاده بودند ،به حننیا گفتم«6 :خیلی خوب است! امیدوارم
خداوند چنین کند .البتّه ،میخواهم خداوند پیش���گویی تو را
عملی سازد و تمام ذخایر معبد بزرگ را به همراه تمام مردمی
که به اسارت برده شدهاند ،بازگرداند7 ،ا ّما به �آنچه به تو و به
این مردم میگویم گوش کن8 .انبیایی که در زمانهای قدیم،
قبل از من و تو بودند ،جنگ ،گرس���نگی و بیماری را در بین
ملّتها و مملکتهای پرقدرت پیشگویی کردهاند9 .ا ّما نبیای که
نوید صلح میدهد ،فقط وقتی پیام او تحقق یابد� ،آنگاه ثابت
میشود که پیامش از جانب خداوند بوده است».
�10آنگاه حننیا یوغ را از گردن من برداشت و �آن را شکست
11و در حضور تمام مردم گفت« :به همین طریق خداوند یوغی
را که نبوکدنصر به گردن تمام ملّتها نهاده خواهد شکست و
او این کار را در مدّت دو سال انجام خواهد داد ».بعد از �آن
�آنجا را ترک کردم.
12مدّتی بعد از �آن خداوند به من گفت 13که بروم و به حننیا
بگویم« :خداوند میگوید تو ممکن است بتوانی یک یوغ چوبی
را بشکنی ا ّما او به جایش یوغ �آهنی خواهد گذاشت14 .خداوند
متعال ،خدای اسرائیل گفته است که او یوغی �آهنین برگردن
این ملّت خواهد گذاشت و �آنها در خدمت نبوکدنصر پادشاه
بابل ،در خواهند �آمد .خداوند گفته است که حتّی حیوانات
وحشی در خدمت او خواهند بود.
�15آنگاه ،من به حننیا چنین گفت���م« :ای حننیا گوش کن،
خداوند تو را نفرستاده است و تو میخواهی این مردم دروغهای
تو را باور کنند16 .به همین خاطر خداوند خودش میگوید که
از ش ّر تو خلاص خواهد شد .قبل از پایان این سال تو خواهی
ُمرد ،چون تو از مردم خواستهای برضد خداوند برخیزند17 ».و
حننیا در هفتمین ماه همان سال ُمرد.
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نامۀ ارمیا به یهودیان بابل

من نامهای به کاهنان ،انبیا و رهبران قوم و همچنین
به بق ّیۀ کسانیکه نبوکدنصر از اورشلیم به اسارت
به بابل برده بود ،نوش���تم2 .من �آن را بع���د از اینکه یهویاکین
پادشاه ،مادرش ،درباریان و رهبران یهودا و اورشلیم به همراه
پیشهوران و کارگران ماهر به اسارت رفته بودند ،نوشتم3 .من
�آن نامه را به العاس���ه ،پسر ش���افان و جمریا پسر حلقیا ،یعنی
سفیرانی که صدقیا پادشاه یهودا ،به نزد نبوکدنصر پادشاه بابل
میفرستاد ،دادم .متن نامه چنین بود:
«4خداوند متعال ،خدای اسرائیل به همۀ کسانیکه اجازه
داده نبوکدنصر �آنها را به اس���ارت از اورشلیم به بابل ببرد،
چنین میگوید'5 :برای خودتان خانه بسازید و در �آن ساکن
ش���وید .در باغهایتان بکارید و ثمر �آن را بخورید6 .ازدواج
کنید و صاحب فرزندان ش���وید .بعد بگذارید فرزندان شما
ازدواج کنند تا �آنها هم دارای فرزند شوند .باید تعداد شما
افزون شود نه کم7 .برای سعادت و خوشبختی شهرهایی که
من شما را به �آنجا به اسارت فرستادهام ،بکوشید .برای �آنها
به نزد من دعا کنید ،چون اگر �آنها کامیاب باشند شما هم
کامیاب خواهید بود8 .من خداوند متعال ،خدای اسرائیل به
شما میگویم از کسانیکه در میان شما به نام نبی یا به هر
نام دیگری ا ّدعا میکنند �آینده را پیشگویی میکنند ،برحذر
باشید و فریب �آنها را نخورید .به خوابهای �آنها اعتنایی نکنید.
�9آنها به نام من به شما دروغ میگویند .من �آنها را نفرستادم.
من ،خداوند چنین گفتهام'.
«10خداوند میگوید' :وقتی دورۀ هفتاد س���الۀ اسارت بابل
به پایان برس���د ،من نگرانی و تو ّجه خودم را نسبت به شما
نشان خواهم داد و من به عهد خود وفا خواهم کرد و شما
را به س���رزمین خودتان برمیگردانم11 .تنها من هستم که از
سرنوشتی که برای شما تعیین کردهام� ،آگاهم .سرنوشتی که
برای شما رفاه و سعادت می�آورد نه مصیبت ،نقشهای برای
�آیندهای که در انتظار �آن هستید�12 .آنگاه شما به سوی من
برمیگردید ،حاجت خودتان را از من خواهید خواست و من
حاجت شما را بر�آورده میکنم13 .شما مرا خواهید طلبید و
مرا خواهید یافت ،چون از صمیم قلب خواهان من بودهاید.
�14آری ،من میگویم ش���ما مرا خواهید یافت و من شما را
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به سرزمین خودتان برمیگردانم .من شما را از تمام ممالک
و از هر جایی که ش���ما را پراکنده کردهام ،جمع میکنم و
شما را به همان جایی که قبل از اسارت زندگی میکردید،
برمیگردانم'.
«15ش���ما میگویید خداوند به ش���ما در بابل انبیایی داده
است16 .به س���خنان خداوند دربارۀ پادشاهی که امروز بر
مملکتی حکومت میکند که روزی داوود حکمران �آن بود،
و به گفتار او دربارۀ مردم این شهر که هنوز بستگان شما،
یعنی �آنهایی که به اسارت نرفتهاند ،در �آن زندگی میکنند
گوش دهید17 .خداوند متعال میگوید' ،من �آنها را گرفتار
جنگ و گرس���نگی و بیماری خواهم کرد ،من �آنها را مثل
انجیر گندیدهای خواهم س���اخت که قابل خوردن نباشند.
18من با جنگ ،گرسنگی و بیماری �آنها را تعقیب خواهم
کرد ،به طوری که تمام ملّتها از مش���اهدۀ �آنها به وحشت
بیفتن���د .به هر کجا �آنها را بفرس���تم م���ردم از �آنچه بر �آنها
واقع شده است در ترس و وحشت فرو خواهند رفت� .آنها
مورد تمسخر دیگران واقع میشوند و اسم �آنها را به عنوان
نفرین و لعنت به کار خواهند برد19 .این بلاها بر س���ر �آنها
خواهد �آمد چون به پیامهایی که من مکرراً توسط بندگانم
انبیا -برایشان فرستادم ،توجهی نکردند� .آنها نخواستند بهسخنان من گوش دهند20 .شما -یعنی تمام کسانیکه من
شما را به بابل تبعید کردم -به �آنچه من ،خداوند ،میگویم
گ���وش دهی���د'.
«21خداون���د متعال ،خدای اس���رائیل دربارۀ اخاب -پس���ر
قولایا -و صدقیا -پسر معسیا -کسانیکه در نام خداوند به شما
دروغ میگویند ،گفته است که او �آنها را تسلیم نبوکدنصر
پادشاه بابل میکند و او در برابر چشمان شما �آنها را خواهد
کشت22 .هرگاه کسانیکه از اورشلیم به اسارت به بابل برده
ش���ده بودند ،بخواهند به کسی نفرین کنند خواهند گفت:
'خداوند با تو همانطور عمل کند که با صدقیا و اخاب کرد،
یعنی کسانیکه به وسیلۀ پادشاه بابل زنده سوزانده شدند'.
23سرنوشت �آنها همین است .چون �آنها مرتکب زنا شدهاند
و در نام من دروغ گفتهاند .این خلاف ارادۀ خداوند است.
او میداند �آنها چه کردهاند و شاهد کارهای �آنهاست .خداوند
چنین گفته است».
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25-24خداون���د متع���ال ،خدای اس���رائیل پیغامی به من داد
برای شمعیای نحلامی ،که نامهای به امضای خودش به همۀ
مردم اورشلیم و همچنین به َصفَنیای کاهن -پسر معسیا -و به
سایر کاهنان فرستاد .در نامۀ خودش به َصفَنیا و شمعیا چنین
نوشته بود:
«26خداوند تو را به جای یهویاداع به کهانت رسانیده است
و تو اکنون سرپرست امور معبد بزرگ هستی .وظیفۀ توست
که تمام دیوانگان���ی را که ا ّدعای نب��� ّوت میکند ،با زنجیر
ببندی و به گردنشان ق ّلادهای �آهنین بیاندازی27 .تو چرا چنین
کاری در مورد ارمیای عناتوتی که ا ّدعای نب ّوت میکند ،انجام
ندادی؟ 28باید جلوی او گرفته شود چون او به مردم ،در بابل
گفته است که دوران اسارت �آنها طولانی خواهد بود و �آنها
باید برای خودشان خانه بسازند و در �آنجا زندگی کنند ،در
باغهایشان نهال بکارند و از میوۀ �آن بخورند».
َ 29صفَنیا نامه را برای من خواند 30و بعد از �آن خداوند به من
گفت32-31 ،این پیام را به تمام اسیرانی که در بابل هستند در
مورد شمعیا بفرستم« :من خداوند ،شمعیا و فرزندانش را تنبیه
خواهم کرد .من او را نفرستادهام ا ّما او در مقابل چنین وانمود
کرد که یک نبی است .او دیگر در بین شما فرزندانی نخواهد
داشت .او �آنقدر زنده نخواهد ماند تا خیر و برکاتی که برای
قوم خود می�آورم ،ببیند؛ چون او �آنها را برضد من برانگیخت.
من ،خداوند چنین گفتهام».

30

وعدۀ خداوند به قوم خود

خداوند ،خدای اسرائیل2 ،به من گفت« :هرچه
را به تو گفتهام در کتاب���ی بنویس3 ،چون زمانی
خواهد �آمد که من کامیابی قوم خودم ،اس���رائیل و یهودا را به
�آنها بازمیگردانم .من �آنها را به س���رزمینی که به اجدادش���ان
داده بودم ،برمیگردانم و �آنه���ا دوباره �آن را تصاحب خواهند
کرد .من ،خداوند چنین گفتهام4 ».خداوند به مردم اسرائیل
و یهودا میگوید:
« 5من فریادهای ناشی از وحشت را میشنوم،
نه صدایی از فریادهای صلح را.
 6لحظهای صبر کنید و بیندیشید!
�آیا یک مرد میتواند بچه بزاید؟
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پس چرا تمام مردان ،مانند زنی در حال زایمان ،دس���تهای
خودشان را روی شکمشان گذاشتهاند؟
چرا رنگ صورت �آنها پریده است؟
 7روزهای هولناکی در پیش است،
هیچ زمان دیگری را نمیتوان با �آن مقایسه کرد،
روزهای سختی و پریشانی برای قوم من،
ا ّما �آنها زنده خواهند ماند».
8خداون���د متعال میگوید« :وقتی �آن روز برس���د من یوغ را
از گردن �آنها برمیدارم و زنجیرهای �آنان را پاره خواهم کرد و
دیگر بردۀ بیگانگان نخواهند بود9 .در عوض� ،آنها در خدمت
من ،خداوند ،خدای �آنها و کسی از نسل داوود که من او را
به پادشاهی نصب میکنم خواهند بود.
 10ای قوم من ،ترسان نباشید؛
ای مردم اسرائیل وحشت نکنید.
من شما را از �آن سرزمین دور،
سرزمینی که در �آن به اسارت رفتهاید ،نجات خواهم داد.
شما به وطن خود برخواهید گشت و در صلح و �آرامش
خواهید زیست.
شما در امن ّیت زندگی خواهید کرد و هیچکس شما را
نخواهد ترسانید.
 11من به نزد شما خواهم �آمد و شما را نجات خواهم داد.
من تمام ملّتهایی را که شما در میان �آنها پراکنده شدهاید
از بین خواهم برد،
ا ّما شما را نابود نخواهم کرد.
شما را بدون مجازات نخواهم گذاشت،
ا ّما مجازات شما عادلانه خواهد بود.
من ،خداوند چنین گفتهام».
12خداوند به قوم خود میگوید:
«زخمهای تو غیرقابل علاج،
و جراحات تو درمان ناشدنی است.
 13کسی نیست که به یاری تو بیاید
و برای زخمهای تو درمانی وجود ندارد
و امیدی به شفای تو نیست.
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 14تمام یارانت تو را فراموش کردهاند،
و دیگر اهم ّیتی به تو نمیدهند.
من مثل یک دشمن به تو حمله کردم،
مجازات تو سخت بود،
چون گناهانت بیشمار
و شرارتهایت بیحد است.
 15دیگر از جراحتهای خود شکایت نکن،
چون علاجی برای تو وجود ندارد.
من تو را اینطور مجازات کردم،
چون گناهانت بیشمار
و شرارتهایت بیحد است
 16ا ّما اکنون هر که تو را ببلعد ،بلعیده خواهد شد
و تمام دشمنانت به اسارت برده خواهند شد.
به تمام کسانیکه به تو ظلم کنند ،ظلم خواهد شد.
و تمام کسانیکه تو را غارت کردند ،غارت خواهند
شد.
 17من بار دیگر سلامتی تو را برمیگردانم
و زخمهای تو را درمان خواهم کرد،
هر چند دشمنانت میگویند،
'صهیون متروک شده
و دیگر کسی به �آن اه ّمیتی نمیدهد'.
من ،خداوند چنین گفتهام».
18خداوند میگوید:
«من قوم خود را به سرزمین خودشان بازمیگردانم
و نسبت به خانوادههای �آنها رحیم خواهم بود،
اورشلیم بازسازی خواهد شد،
و کاخ �آن به حالت نخست برخواهد گشت.
 19مردمی که در �آنجا زندگی میکنند ،با سرودهای
خودشان مرا ستایش خواهند کرد
و فریاد شادی همهجا شنیده خواهد شد.
برکت من شامل حال �آنها میشود و تعدادشان افزون
میگردد،
برکت من بر ایشان افتخار و سربلندی خواهد �آورد.
 20من قدرت گذشته را به قوم برمیگردانم
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و �آنها را در جای خودشان استوار خواهم کرد،
و هر که را به �آنها ظلم کند ،مجازات خواهم کرد.
 21فرمانروای خودشان از میان همین قوم
و شاهزادۀ �آنها از میان مردم خودشان برخواهد
خاست.
وقتی او را به حضور بخوانم حاضر میشود،
چون کسی جر�أت نمیکند بدون دعوت نزد من �آید.
�	22آنها قوم من و من خدای �آنها خواهم بود.
من ،خداوند چنین گفتهام.
23خشم ،مانند توفان و تندبادی است که در بالای سر شریران
میخروشد24 .این توفان �آرام نخواهد شد تا �آنچه منظور نظر
اوس���ت انجام ش���ود .در �آیندۀ نزدیک ،قوم من این را به طور
واضح درک خواهند کرد.

31

بازگشت اسیران به وطن خود

خداوند میگوید« :زمانی می�آید که من خدای تمام
طایفههای قوم اسرائیل و �آنها قوم من خواهند بود.
2در بیابان به کسانیکه از مرگ گریخته بودند ،رحمت خود
را نشان دادم .وقتی قوم اسرائیل در �آرزوی استراحت و �آرامی
بودند3 ،من خود را از دوردستها به �آنها �آشکار ساختم .ای قوم
اسرائیل ،من همیشه شما را دوست داشتم و مح ّبت پایدار من
نسبت به شما ادامه خواهد داشت4 .یکبار دیگر من شما را
از نو بنا میکنم .یکبار دیگر دفهای خود را برخواهید داشت
و با شادی خواهید رقصید5 .یکبار دیگر تاکستانهای خود بر
روی ت ّپههای سامره خواهید داشت و �آنها که تاکها را میکارند
از میوۀ �آن خواهند خورد�6 .آری ،زمانی می�آید که نگهبانان بر
فراز ت ّپههای افرایم فریاد خواهند زد' :بیایید به صهیون برویم،
به حضور خداوند ،خدای خودمان»'.
7خداوند میگوید:
«با شادی برای قوم اسرائیل،
مهمترین ملّت دنیا ،بسرایید.
در ستایش او بسرایید و بگویید،
'خداوند قوم خود را نجات داده است،
او تمام بازماندگان را �آزاد ساخته است'.
 8من �آنها را از شمال می�آورم
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و از دورترین نقاط جهان جمع میکنم.
به همراه �آنها �آدمهای کور و شل
و زنان باردار و در حال زایمان خواهند �آمد.
�آنها به صورت یک ملّت بزرگ برمیگردند.
 9قوم من ،تحت رهبری من،
با گریه و دعا برمیگردد.
من �آنها را در کنار نهرهای �آب
و در راهی صاف و هموار رهبری خواهم کرد تا لغزش
نخورند.
من برای اسرائیل مثل یک پدر هستم
و افرایم بزرگترین فرزند من است».
10خداوند میگوید:
«ای ملّتها ،به من گوش دهید
و پیام مرا به دورترین سواحل اعلام کنید،
من قوم خود را پراکنده کردم ،ا ّما اکنون �آنها را جمع
خواهم کرد
و مثل شبانی که از گوسفندان خود نگاهداری میکند
من مواظب �آنها خواهم بود.
 11من قوم اسرائیل را �آزاد ساختم
و �آنها را از دست ملّتی زورمند نجات دادم.
�	12آنها خواهند �آمد و با شادی بر روی کوه صهیون خواهند
سرایید
و از هدایای من،
هدایایی چون غلّه و شراب و روغن زیتون
و گلّه و رمه ،بهرهمند خواهند شد.
�آنها مثل باغی خواهند بود با �آب فراوان،
و تمام احتیاجاتشان بر�آورده خواهد شد.
 13در �آن وقت دختران جوان از شادی خواهند رقصید
و مردان-پیر و جوان -خوشحال خواهند بود.
من به �آنها تسلّی خواهم داد و ماتمشان را به شادی
و غمشان را به خوشی تبدیل خواهم کرد.
 14من کاهنان را با م ّقویترین غذاها سیر میکنم
و احتیاجات قوم را خود برخواهم �آورد.
من ،خداوند چنین گفتهام .رحمت خداوند بر قوم اسرائیل».
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15خداوند میگوید:
«صدایی از رامه به گوشرسید،
صدای گریه و ماتم عظیم.
راحیل برای فرزندان خویش میگرید،
�آنها از بین رفتهاند
و او تسلّی نمیپذیرفت.
 16دیگر گریه نکن
و اشکهایت را پاک کن.
�آنچه برای فرزند خود کردی،
بیپاداش نخواهد ماند.
�آنها از سرزمین دشمن برمیگردند.
 17به �آینده امیدوار باش،
فرزندانت به وطن برمیگردند.
من ،خداوند چنین گفتهام.
« 18من میشنوم که قوم اسرائیل با اندوه میگویند،
'خداوندا ،ما مثل حیوانات غیراهلی بودیم،
ا ّما تو اطاعت را به ما �آموختی.
ما را به وطن بازگردان،
ما حاضریم دوباره به سوی تو،
خداوند و خدای خودمان بازگردیم.
 19ما از تو رویگرداندیم،
ولی زود پشیمان شدیم.
وقتی تو ما را تنبیه کردی،
ما سرافکنده و محزون شدیم.
بهخاطر گناهان و خطاهای دوران جوانیمان،
شرمنده و رسوا شدیم'.
 20ای اسرائیل ،تو عزیزترین فرزند من هستی،
فرزندی که بیش از همه دوست دارم.
هر وقت نام تو را از روی خشم ذکر میکنم،
با مح ّبت به تو میاندیشم.
دل من برای تو میسوزد
و از روی تر ّحم با تو رفتار خواهم کرد.
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 21راه را علامتگذاری کنید و نشانههایی در �آن قرار دهید
تا بتوانید در برگشت راه خود را پیدا کنید.
ای قوم اسرائیل بازگردید،
به شهرهایی که ترک کردید ،بازگردید.
 22ای قوم بیوفا ،تا کی تردید میکنید؟
من چیزی تازه و متفاوت به وجود �آوردهام،
که یک زن سرپرستی یک مرد را به عهده بگیرد».
سعادت آیندۀ قوم خدا

23خداوند متعال ،خدای اسرائیل میگوید« :وقتی من مردم
را به سرزمین خودشان بازگردانم� ،آنها یکبار دیگر در یهودا و
در شهرهای �آن خواهند گفت' ،خداوند کوه مقدّس خود یعنی
اورشلیم را-مکان مقدّس���ی که خودش در �آن زندگی میکند-
برکت دهد'.
24مردم در یهودا و در ش���هرهای �آن زندگ���ی خواهند کرد و
زارعین و چوپانان با گلّههای خود در اطراف �آن خواهند بود.
25خستگان را نیروی تازه میبخشم و به �آنها که از گرسنگی
ضعیف شدهاند ،غذا خواهم داد�26 .آنگاه مردم خواهند گفت،
'من خوابیدم و با نیروی تازه بیدار شدم'.
«27من ،خداوند ،میگویم بزودی زمانی می�آید که من سرزمین
اسرائیل و یهودا را از انسان و حیوان پر خواهم ساخت28 .به
همان نحوی که من �آنها را ریشهکن کردم ،بر زمین افکندم،
برانداختم ،درهم شکس���تم و ویران کردم ،به همان نحو �آنها
را دوباره خواهم کاشت و بنا خواهم کرد29 .وقتی �آن روز فرا
رسد ،دیگر مردم نخواهند گفت:
'والدین غوره خوردند،
ا ّما دندانهای فرزندان کند شده است'.
30در عوض هرکس غوره بخورد ،دندانهای خودش کُند خواهد
شد و هرکس در جزای گناه خود ،مرگ را خواهد دید».
31خداوند میگوید« :زمانی میرس���د که من پیمانی تازه با
خاندان اسرائیل و خاندان یهودا خواهم بست�32 .آن مانند پیمانی
نخواهد بود که با اجدادشان ،وقتی دست �آنها را گرفتم و از
مصر نجات دادم ،بس���تم .هر چند من مثل یک شوهر با �آنها
رفتار کردم� ،آنها �آن پیمان را نگاه نداشتند33 .پیمان تازهای که
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با قوم اس���رائیل میبندم چنین خواهد بود :شریعت خود را در
ضمیر �آنها قرار میدهم و بر قلبشان خواهم نوشت .من خدای
�آنها و �آنها قوم من خواهند بود34 .دیگر احتیاجی نیست كه
�آنان به همشهریان خود تعلیم دهند یا به یکدیگر بگویند :خدا
را بشناس ،زیرا همه از بزرگ تا كوچک مرا خواهند شناخت.
در مقابل خطاهای �آنها بخش���نده خواهم بود و دیگر گناهان
�آنان را هرگز به یاد نخواهم �آورد».
 35خداوند خورشید را قرار داد تا در روز روشنایی دهد
و ماه و ستارگان را تا در شب بدرخشند.
او دریا را به تلاطم می�آورد تا امواج �آن خروشان شوند،
نام او خداوند متعال است.
 36او وعده میدهد تا زمانی که این نظام طبیعت ادامه یابد،
قوم اسرائیل هم به عنوان یک ملّت باقی خواهد ماند.
 37اگر روزی بتوان �آسمان را اندازه گرفت
و در بنیان زمین کاوش کرد،
�آن وقت ،در �آن زمان من قوم اسرائیل را،
بهخاطر کارهایشان ترک خواهم کرد.
خداوند چنین گفته است.
38خداون���د میگوید« :زمانی می�آید که اورش���لیم به عنوان
شهر من از ُبرج حننئیل در غرب ،تا دروازۀ زاویه 39و محدودۀ
شهر از �آنجا به طرف غرب تا ت ّپۀ جارب و تا اطراف جوعت
امتداد خواهد داش���ت40 .تمام �آن وادی که مردگان را در �آن
دف���ن میکنند و جایی ک���ه زبالهها را میریزن���د و تمام مزارع
بالای وادی قدرون تا دروازۀ اس���ب در شرق ،تمام اینها برای
من مقدّس خواهد بود .این ش���هر دیگر هرگز خراب و ویران
نخواهد شد».

32

ارمیا مزرعهای میخرد

در دهمین سال سلطنت صدقیا -پادشاه یهودا -که
مصادف با هجدهمین سال سلطنت نبوکدنصر
پادشاه بابل بود ،پیامی از جانب خداوند به من رسید2 .در �آن
زمان ارتش پادش���اه بابل در حال حمله به اورشلیم بود و من
در محوطۀ کاخ س���لطنتی زندانی بودم3 .صدقیای پادشاه مرا
به زندان انداخت چون گفته بودم ،خدا میگوید« :من اجازه
میدهم پادشاه بابل این شهر را فتح کند4 ،و صدقیای پادشاه
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قادر به فرار نخواهد بود و او را تحویل پادشاه بابل خواهند نمود
و با او روبهرو میشود و با وی صحبت خواهد کرد5 .صدقیا
را به بابل خواهند برد و او در �آنجا خواهد ماند تا من تصمیم
بگیرم با او چگونه رفتار کنم .حتّی اگر او بخواهد با بابلیها
بجنگد ،موفّق نخواهد شد .من خداوند چنین گفتهام».
6خداوند به من گفت که 7حنمئیل ،پسر شلوم -عموی من-
نزد من می�آید و میخواهد مزرعۀ او را در عناتوت ،در سرزمین
بنیامین بخرم .چون من ،نزدیکترین قوم و خویش او بودم حق
من بود که �آن را بخرم8 .پس همانطور که خداوند گفته بود،
حنمئیل به �آنجا نزد من در محوطۀ کاخ سلطنتی �آمد و از من
خواست مزرعه را بخرم .پس دانستم که خداوند حقیقتاً با من
سخن گفته است9 .من مزرعه را از حنمئیل خریدم و بهای �آن
را پرداختم .قیمت مزرعه هفده تکه نقره شد10 .من سند را در
حضور چند شاهد ُمهر و امضاء کردم ،نقره را وزن نموده به او
دادم�11 .آنگاه من هر دو نسخۀ سند -نسخهای را که ُمهر شده
بود و حاوی قرارداد و شرایط �آن بود ،و نسخه دوم را که بدون
ُمهر و امضاء بود12 -در حضور حنمئیل و ش���اهدانی که سند
را امضاء کرده بودند و سایر مردانی که در حیاط کاخ نشسته
بودند به باروک -پسر نیریا و نوه محسیا -دادم13 .در برابر تمام
�آنها به باروک گفتم«14 ،خداوند متعال ،خدای اسرائیل به تو
فرموده که تو باید هر دو نسخۀ این سند را -نسخهای که ُمهر
و امضاء شده و نسخهای که ُمهر و امضاء نشده -بگیری و در
کوزهای سفالی بگذاری تا سالهای زیادی باقی بماند15 .خداوند
متعال ،خدای اسرائیل میگوید که باز هم در این سرزمین مردم
خانه و مزرعه و تاکستان خواهند خرید.
دعای ارمیا

گفتم:
16بعد از �آنکه من َسند خرید را به باروک دادم ،در دعا 
« 17ای خداوند ،تو زمین و �آسمان را با قدرت و توانایی عظیم
خود �آفریدی ،هیچ چیز در برابر تو غیرممکن نیست18 .مح ّبت
تو به هزاران نفر پای���دار بود ا ّما تو همچنین م���ردم را بهخاطر
گناه والدینشان مجازات میکنی .تو خدای عظیم و قدرتمند
هستی؛ تو خداوند متعال میباشی19 .تدبیرهای تو حکیمانه و
کارهایت بزرگ است ،هرچه �آدمی میکند ،تو میبینی و �آنها
را برحسب کردارشان پاداش میدهی20 .در گذشتههای دور،
در مصر نشانهها و شگفتیهای فراوانی نشان دادی و تا به امروز
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این کار را هم در اسرائیل و هم در میان سایر ملّتها ادامه میدهی
و در نتیجه ،امروز در همهجا شناخته شدهای21 .با نشانهها و
شگفتیهایی که موجب وحش���ت دشمنان باشد ،با قدرت و
توانایی خویش قوم خود را از مصر بیرون �آوردی22 .موافق وعدۀ
خویش به اجدادشان ،این سرزمین غنی و حاصلخیز را به �آنها
دادی23 .ا ّما وقتی �آنها به این س���رزمین �آمدند و �آن را تص ّرف
کردند ،از اطاعت از احکام تو سر باز زدند و مطابق تعالیم تو
زندگی نکردند� .آنها هیچیک از دستورات تو را به کار نبردند
و از این رو �آنها را به این مصیبت گرفتار نمودی.
«24بابلیها برای محاصرۀ شهر ،سنگر گرفتهاند و �آماده حمله
هستند .جنگ و گرس���نگی و بیماری ،این شهر را تسلیم �آنها
خواهد کرد و تمام گفتههای تو به تح ّقق پیوسته است25 .با وجود
این ،ای خدای قادر ،طبق دستور تو من این مزرعه را در حضور
شاهدان -درحالیکه شهر به تص ّرف بابلیها میافتد -خریدم».
�26آنگاه خداوند به من گفت«27 :من خداوند ،خدای تمام
انسانها هستم .چیزی نیست که من قادر به انجام �آن نباشم.
28من این شهر را تسلیم نبوکدنصر پادشاه بابل و ارتش او خواهم
کرد و �آنها �آن را فتح میکنند و 29به �آتش خواهند کشید� .آنها
همهچیز را خواهند س���وزانید،از جمله خانههایی که مردم بر
پشت بامهای خود برای بعل ُبخور میسوزانیدند و به حضور
خدایان بیگانه ش���راب تقدیم میکردند و با این کارها مرا به
خشم می�آوردند30 .از همان ابتدا ،مردمان اسرائیل و یهودا با
کارهای خود مرا ناخشنود و خش���مگین میساختند31 .مردم
این شهر از همان روز نخس���ت که این شهر بنا شد ،موجب
خش���م و غضب بودند و اکنون تصمیم به ناب���ودی �آن گرفتم
32و این بهخاطر شرارتهایی است که مردم یهودا و اورشلیم
به اتّفاق پادشاهان ،رهبران ،کاهنان و انبیای خویش مرتکب
شدهاند33 .گرچه به تعلیم �آنها ادامه دادم ا ّما �آنها به من پشت
کردند ،به من گوش ندادند و چیزی نیاموختند�34 .آنها حتّی
ُبتهای منفور خود را به معبد بزرگی که برای پرس���تش من بنا
شد �آوردند و �آن را مل ّوث ساختهاند35 .قربانگاههایی برای بعل
در د ّرۀ هنوم س���اختهاند تا پسران و دختران خود را در حضور
بت مولِک قربانی کنند .من چنین دس���توری به �آنها ندادهام و
حتّی به فکرم نیز خطور نمیکرد که با ارتکاب چنین کارهایی
باعث گناه مردم یهودا شوند».
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وعدۀ امید

36خداوند ،خدای اسرائیل ،به من گفت« :ای ارمیا ،مردم
میگویند که جنگ و گرسنگی و بیماری باعث سقوط این شهر
به دست پادشاه بابل شده است .اکنون به �آنچه من میگویم
گوش بده37 .من قوم را از تمام کشورهایی که �آنها را از روی
خشم پراکنده کرده بودم ،جمع میکنم و به اینجا برمیگردانم
و میگذارم �آنه���ا در اینجا در امن و امان زندگی کنند38 .بار
دیگر �آنها قوم من و من خدای ایش���ان خواهم بود39 .فکر و
ذهنشان فقط متو ّجه یک چیز خواهد بود ،یعنی بهخاطر خیریّت
خودشان و فرزندانشان ،همیشه حرمت مرا نگاه خواهند داشت.
40با �آنها پیمانی ابدی خواهم بست و از نیکی کردن به �آنها،
کوتاهی نخواهم کرد .ترس خود را در دلهایشان میگذارم تا
دیگر هیچوقت از من دور نشوند41 .از احسان نمودن به ایشان
خشنود خواهم شد و وعده میدهم که �آنها را در این سرزمین
مستقر خواهم ساخت.
«42همانطور که �آنها را گرفتار این مصیبت کردم ،به همان
نحو تمام برکاتی را که به �آنها وعده دادهام ،نصیبشان خواهم
کرد43 .مردم میگویند این سرزمین مثل بیابانی خواهد شد که
نه انسان و نه حیوان میتواند در �آن زندگی کند و به بابلیها
داده خواهد ش���د .ا ّما بار دیگر در این سرزمین مزارع خرید و
فروش خواهد ش���د44 .مردم به خرید مزارع ادامه میدهند و
َس َندها در حضور شاهدان مهر و امضاء خواهد شد .این کار
در همهجا در سرزمین بنیامین ،در روستاهای اطراف اورشلیم،
در ش���هرهای یهودا ،کوهستانها و کوهپایهها ،و در شهرهای
جنوب یه���ودا ادامه خواهد یافت .م���ن کامیابی این قوم را به
ایشان بازمیگردانم .من ،خداوند چنین گفتهام».

33

وعدۀ دیگری برای امیدواری

زمان���ی که من هنوز در محوط���ۀ کاخ زندانی
بودم ،یکبار دیگ���ر پیام خداون���د را دریافت
کردم2 .خداوندی که زمین را �آفرید و در جای خود قرار داد
و نامش خداوند اس���ت به من گفت«3 :از من بپرس و به تو
پاس���خ خواهم داد .دربارۀ اسرار عجیبی که چیزی دربارۀ �آنها
نمیدانی به تو خواهم گفت4 .من ،خداوندخدای اس���رائیل
دربارۀ خانههای اورشلیم و کاخ س���لطنتی یهودا که در نتیجۀ
محاصره و حمله ویران شده بودند ،میگویم5 .گروهی برای
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مقابله با بابلیها وارد جنگ خواهند شد و در نتیجه خانهها از
اجساد کسانیکه از روی خشم و غضب خود زدهام ،پر خواهد
شد .بهخاطر شرارتهایی که مردم این شهر مرتکب شدهاند ،من
روی خود را از �آنها بازگرداندهام6 .ا ّما من این شهر و مردم �آن
را شفا خواهم داد و سلامتشان را به �آنها برمیگردانم ،و �آنها
را از صلح و امن ّیت ،سرشار خواهم ساخت7 .من کامیابی را
به یهودا و اسرائیل برمیگردانم و �آنها را از نو بنا خواهم کرد.
�8آنها را از گناهانی که مرتکب شدهاند ،پاک میکنم و گناهان و
سرکشیهای �آنها را خواهم بخشید9 .اورشلیم موجب شادمانی،
افتخار و جلال من خواهد بود .تمام ملّتهای جهان وقتی دربارۀ
احسانهایی که به مردم و کامیابی که نصیب اورشلیم کردهام
بشنوند از ترس برخود خواهند لرزید».
10خداوند گفت« :مردم میگویند که این ش���هر مثل بیابانی
شده که دیگر انس���ان و حیوانی در �آن زندگی نمیکند� .آنها
درست میگویند ،شهرهای یهودا و کوچههای اورشلیم خالی
هستند .هیچ انسان و حیوانی در �آن زندگی نمیکند ،ا ّما باز
11فریادهای شادی و خوش���ی و صدای جشنهای عروسی به
گوش خواهد رسید .صدای سرود مردم را درحالیکه هدایای
شکرگزاری در معبد بزرگ من تقدیم میکنند ،خواهید شنید
که میگویند:
'خداوند متعال را سپاس گویید،
چون او نیکوست
و مح ّبتش ابدی است'.
من این سرزمین را مثل گذشته ،موفّق و کامیاب خواهم ساخت.
من ،خداوند چنین گفتهام».
12خداون���د متعال گفت« :در این س���رزمینی که مثل بیابان
شده و هیچ انسان و حیوانی در �آن زندگی نمیکند بار دیگر
چراگاههایی خواهد داشت و چوپانان گلّههای خود را در �آنها
خواهند چرانید13 .در شهرهای کوهستانی ،کوهپایهها ،قسمت
جنوبی یهودا ،سرزمین بنیامین و در روستاهای اطراف اورشلیم،
چوپانان یکبار دیگر گوسفندان خود را خواهند شمرد .من،
خداوند چنین گفتهام».
14خداوند گف���ت« :زمانی می�آید که من به وعدههای خود
به قوم اسرائیل و یهودا عمل خواهم کرد15 .در �آن زمان ،من
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پادشاه عادلی از نسل داوود برخواهم گزید� .آن پادشاه �آنچه را
راست و درست است ،در تمام این سرزمین انجام خواهد داد.
16مردم یهودا و اورش���لیم نجات مییابند و در امن ّیت زندگی
خواهند کرد .این ش���هر به نام 'خداون���د عدالت و زندگی ما'
نامیده خواهد شد17 .من ،خداوند به شما اطمینان میدهم که
از نسل داوود همیشه کسی وجود خواهد داشت که بر اسرائیل
س���لطنت کند18 .و همیش���ه کاهنانی از طایفۀ لاوی خواهند
بود تا هدایای س���وختنی ،غلا ّت ،و قربانیها را به حضور من
تقدیم کنند».
19خداوند به من گفت«20 :من با روز و شب پیمانی بستهام تا
�آنها همیشه در زمانهای مع ّین شروع شوند و این پیمان هیچگاه
شکس���ته نخواهد ش���د21 .به همان نحو پیمانی با بندۀ خود،
داوود ،بستهام تا از نسل او همیشه کسی در خدمت من باشد،
و این پیمانها هیچگاه شکسته نخواهند ش���د22 .من به تعداد
فرزندان نسل بندهام ،داوود و به تعداد کاهنهای طایفۀ لاوی
خواهم افزود تا مثل ستارگان �آسمان و دانههای شن کنار دریا
غیرقابل شمردن باشند».
23خداوند به من گف���ت�«24 :آیا تو ّجه کردهای که چگونه
مردم میگویند من اس���رائیل و یه���ودا را -دو خانوادهای را که
خود برگزیدهام -طرد کردهام؟ از این رو با حقارت به قوم من
نگاه میکنند و دیگر �آنها را به عنوان یک ملّت قبول ندارند.
25ا ّما من ،خداوند ،با روز و شب پیمان بستهام و قوانینی وضع
کردهام که بر زمین و �آسمان حاکم است.
26به همان نحو من پیمان خود را با فرزندان یعقوب و با بندۀ
خود داوود حفظ خواهم کرد .کس���ی را از نسل داوود برای
حکمرانی بر فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب انتخاب خواهم
کرد .من نسبت به قوم خود رحیم خواهم بود و سعادتشان را
به �آنها برمیگردانم».

34

پیامی برای صدقیا

هنگامیکه نبوکدنصر پادش���اه بابل و ارتش او
با حمایت نیروهای ملّتها و نژادهای زیر سلطۀ
او به اورشلیم و شهرهای اطراف �آن حمله میکردند ،خداوند
با من س���خن گفت2 .خداوند از من خواست به نزد صدقیا،
پادش���اه یهودا بروم و به او بگویم« :من ،خداوند ،این شهر را
تسلیم پادشاه بابل خواهم کرد و او تمام �آن را به �آتش خواهد
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کش���ید3 .راه فراری ب���رای تو نخواهد بود .تو را دس���تگیر و
تحویل او خواهند داد .تو با او روبهرو میشوی و با او صحبت
خواهی کرد .بعد از �آن به بابل خواهی رفت4 .ای صدقیا ،به
�آنچه دربارۀ تو میگویم گوش کن .تو در جنگ کشته نخواهی
ش���د5 .تو در �آرامش خواهی مرد و مردم به همانگونه که در
وقت خاکسپاری اجداد تو که قبل از تو پادشاهان این سرزمین
بودندُ ،بخور میسوزانیدند ،برای تو نیز ُبخور خواهند سوزانید.
�آنها برای تو عزا خواهند گرفت و خواهند گفت' :پادش���اه ما
درگذشت' من ،خداوند چنین گفتهام».
6پس من این پیام را در اورشلیم به صدقیای پادشاه دادم7 .این
در زمانی بود که ارتش پادشاه بابل در حال حمله به اورشلیم
بود .ارتش بابل همچنین در حال حمله به شهرهای لاکیش و
عزیقه بود .این دو شهر تنها شهرهای باقیمانده در یهودا بودند
که ُبرج و باروی مستحکمی داشتند.
رفتار فریبکارانه با بردگان

8صدقیای پادشاه و مردم اورشلیم موافقت کردند که 9بردگان
یه���ودی خود را -چه مرد و چه زن� -آزاد س���ازند و دیگر هیچ
اسرائیلی از هموطن یهودی خود کس���ی را به بردگی نگیرد.
10تمام مردم و رهبران �آنها موافقت کردند که بردگان خود را
�آزاد کنند و دیگر �آنها را به بردگی وادار نکنند .پس �آنها را �آزاد
ساختند11 .ا ّما بعد از مدّتی نظرشان عوض شد ،بردگان را پس
گرفتند و �آنها را وادار کردند دوباره بردگی کنند
�12آنگاه خداوند13 ،خدای اس���رائیل ب���ه من فرمود به مردم
بگویم« :من وقتی اجداد شما را از مصر خلاص کردم و �آنها
را از بردگی �آزاد س���اختم ،با �آنها پیمانی بستم؛ به �آنها گفتم
که 14هر هفت سال یکبار ،تمام بردگان یهودی را که شش
سال خدمت کردهاند� ،آزاد سازند .ا ّما اجداد شما نخواستند
به من تو ّجهی کنند و به �آنچه میگویم گوش دهند15 .همین
چند روز پیش بود که شما فکر خود را عوض کردید و �آنچه مرا
خشنود میساخت بجا �آوردید ،یعنی همۀ شما موافقت کردید
بردگان یهودی خود را �آزاد سازید ،و در حضور من در معبدی
که مرا میپرستید پیمان بس���تید16 .ا ّما بار دیگر نظرتان عوض
شد و نسبت به من بیحرمتی کردید .ش���ما همۀ بردگانی را
که در �آرزوی �آزادی بودند ،پس گرفتید و �آنها را دوباره مجبور
به بردگی کردید17 .پ���س ،اکنون من ،خداوند ،میگویم که
1445

ارمیا  34و35 

شما از دستور من اطاعت نکرده و همکیشان خود را از بردگی
�آزاد نکردید .بسیار خوب ،من به شما �آزادی میدهم� ،آزادی
ُمردن در جنگ ،یا در بیماری و یا در گرسنگی .تمام ملّتهای
جهان از �آنچه به روز شما خواهم �آورد در وحشت خواهند بود.
19-18بزرگان یهودا و اورش���لیم به هم���راه درباریان ،کاهنان و
رهبران قوم با عبور از وسط دو ش ّقۀ گاوی که کشته بودند ،با
من پیمان بستند .ا ّما �آنها پیمان را شکستند و مفاد �آن را رعایت
نکردند .پس من هم با �آنها همان معاملهای را خواهم کرد که
�آنها با �آن گاو کردند�20 .آنها را تسلیم دشمنانشان خواهم کرد
تا �آنها را بکشند و اجساد �آنها طعمۀ پرندگان و حیوانات وحشی
خواهد شد21 .من همچنین صدقیا پادشاه یهودا و درباریان او را
تسلیم کسانی خواهم کرد که خواهان مرگ �آنها هستند .من
�آنها را تسلیم ارتش بابل خواهم کرد ،ارتشی که فعلا ً از حمله
دست برداشته است22 .من دستور خواهم داد و �آنها دوباره به
این ش���هر برخواهند گشت� .آنها حمله خواهند کرد و شهر را
تسخیر میکنند و �آن را به �آتش خواهند کشید و من شهرهای
یهودا را به کویری غیرقابل سکونت تبدیل خواهم کرد .من،
خداوند چنین گفتهام».

35

ارمیا و رکابیان

در زمانی که یهویاقیم ،پسر یوشیا ،پادشاه یهودا
بود ،خداوند به من گفت«2 :نزد خاندان رکابیان
برو و با �آنها صحبت کن .بعد �آنها را به داخل یکی از اتاقهای
معبد بزرگ ببر و با شراب از �آنها پذیرایی کن3 ».پس من تمام
خاندان رکابیان -یعنی یازنیا ،پسر ارمیا (یک ارمیای دیگر ،پسر
حبصنیا) و برادرانش و پسرانش4 -همه را به معبد بزرگ �آوردم و
�آنها را به اتاق شاگردان حانان نبی پسر یجدلیا بردم .این غرفه
در بالای اتاق معسیا پسر شلوم -کارمند عالیرتبۀ معبد بزرگ -و
نزدیک اتاقهای بق ّیۀ محافظین معبد بزرگ قرار داشت�5 .آنگاه
پیالهها و جامهای پر از ش���راب را در برابر رکابیان نهادم و از
�آنها خواستم بنوشند».
6ا ّما �آنها در پاس���خ گفتند« :ما شراب نمینوشیم .ج ّد ما،
یوناداب -پسر رکاب -به ما گفته است که ما و فرزندان ما نباید
شراب بنوشیم7 .او همچنین به ما دستور داده است از ساختن
خانه ،ایجاد مزرعه و تاکستان و خرید �آنها خودداری کنیم .او
به ما دستور داده ،همیشه در چادر زندگی کنیم؛ چون ما در
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این س���رزمین مثل غریبان زندگی میکنیم8 .ما تمام دستورات
یوناداب را اطاعت کردهایم .خودمان هیچ شراب نمیخوریم و
همینطور زنان ،پسران و دختران ما10-9 .ما خانهای برای زندگی
نمیسازیم ،در چادرها زندگی میکنیم .ما نه مالک تاکستانی
هس���تیم و نه مالک مزرعهای برای غلا ّت .ما به طور کامل از
ب به ما داده پیروی میکنیم11 .ا ّما
دستوراتی که ج ّد ما یونادا 
وقتی نبوکدنصر پادشاه به کشور حمله کرد ،ما تصمیم گرفتیم
به اورشلیم بیاییم و از ارتشهای بابل و سوریه دور بمانیم .این
است دلیلی که ما امروز در اورشلیم هستیم.
�13-12آنگاه خداوند متعال ،خدای اس���رائیل ،به من گفت
که ب���روم و به مردم یهودا و اورش���لیم بگویم« ،من ،خداوند،
از شما میپرس���م چرا به من گوش ندادید و از دستورات من
اطاعت نکردید؟ 14فرزندان و نس���لهای یوناداب دستورات او
را دربارۀ نخوردن شراب اطاعت کردند و تا به امروز هیچیک
از �آنها ش���راب نمیخورد .ا ّما من مکرراً با ش���ما سخن گفتم
و ش���ما از من اطاعت نکردی���د15 .من بن���دگان خودم -یعنی
انبیا -را برای شما میفرس���تادم و �آنها به شما گفتهاند که باید
روشهای ش���رارت�آمیز خود را ترک کنید و �آنچه را راست و
درست است ،انجام دهید� .آنها شما را از پرستش و خدمت
به خدایان دیگر برحذر داشتند تا شما بتوانید در سرزمینی که
به ش���ما و به اجداد ش���ما دادم ،به زندگی خود ادامه دهید.
توجهی نمیکردید.
ا ّما ش���ما به من گوش نمیدادید و به من ّ
16فرزندان یوناداب دس���توراتی که جدّشان به �آنها داد اطاعت
کردند ،ا ّما ش���ما از من اطاعت نکردهاید17 .پس اکنون من،
خداوند متعال ،خدای اسرائیل ،مردم یهودا و اورشلیم را گرفتار
مصیبتی خواهم کرد که قبلا ً دربارۀ �آن گفته بودم .من این کار
را میکنم چون وقتی با شما س���خن گفتم ،گوش ندادید؛ و
وقتی شما را خواندم ،پاسخ ندادید.
18بع���د از �آن ب���ه خان���دان رکابی���ان گفتم ک���ه خداوند
متعال ،خدای اس���رائیل ،گفته اس���ت« :شما از دستورات
ج ّد خودتان یوناداب اطاعت کردهاید و از تمام تعالیم او
پیروی کردهاید؛ و هرچه را که او گفته بود ،بجا �آوردهاید.
19پس من خداوند متعال ،خدای اسرائیل ،قول میدهم که
یوناداب پس���ر رکاب همیش���ه فرزند ذکوری برای خدمت
من خواهد داش���ت».
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36

باروک طومار را در معبد بزرگ میخواند

در چهارمین سال سلطنت یهویاقیم ،پادشاه یهودا،
خداوند به من گفت«2 :طوماری بردار و هرچه
را که تاکنون دربارۀ اسرائیل و یهودا به تو گفتهام بر �آن بنویس.
همۀ چیزهایی را که از ابتدا -از زمان یوش���یا تا به امروز -به تو
گفتهام بنویس3 .شاید وقتی مردم یهودا دربارۀ مصیبتی که من
برایشان می�آورم بشنوند ،از راه شرارت�آمیز خود بازگردند� .آنگاه
من شرارتها و گناهانشان را خواهم بخشید».
4پس من باروک ،پسر نیریا را خواندم و هر �آنچه را خداوند
گفته بود ،به او گفتم تا او بنویس���د .و باروک تمام �آنها را بر
روی طومار نوش���ت5 .پس از �آن من به باروک چنین گفتم:
«من دیگر اجازه ندارم وارد معبد بزرگ شوم6 .ا ّما میخواهم
تو ،وقتی مردم در روزه هستند ،به �آنجا بروی و این طومار را
بلند بخوانی تا همۀ �آنها �آنچه را که خداوند به من گفته و تو
�آن را نوشتهای بشنوند .در جایی این را بخوان که همۀ مردم،
از جمله اهالی یهودا که از شهرهای خودشان �آمدهاند ،بتوانند
بشنوند7 .شاید �آنها به حضور خداوند دعا کنند و از راههای
شرارت�آمیز خود بازگردند ،وگرنه گرفتار خشم و غضب شدید
خداوند خواهند شد8 ».باروک همانطور که به او گفته بودم،
پیامهای خداوند را در معبد بزرگ خواند.
9در ماه نهم از پنجمین سال سلطنت یهویاقیم ،پادشاه یهودا،
مردم اورشلیم و کسانیکه از شهرهای یهودا �آمده بودند ،همه
برای جل���ب رضایت خداوند روزه گرفته بودن���د10 .پس وقتی
همه گوش میدادند ،باروک از روی طومار� ،آنچه را به او گفته
بودم خواند .او این کار را در اتاق جمریا پس���ر شافان منشی
دربار انجام داد .غرف���ۀ او در صحن بالایی نزدیک در ورودی
دروازۀ جدید بود.
طومار برای درباریان خوانده میشود

11میکایا ،پسر جمریا و نوۀ شافال ،سخنان خداوند را که از
روی طومار به وسیلۀ باروک خوانده شد ،شنید12 .بعد از �آن
او به کاخ س���لطنتی ،به دفتر منشی دربار ،جایی که درباریان
در �آن جلسه داشتند ،رفت .الیشمع منشی ،دلایا پسر شمعیا،
الناتان ،پس���ر عکبور ،جمریا پسر ش���افان ،و صدقیا پسر حنیا
در �آن جلسه حضور داشتند13 .میکایا �آنچه را باروک از روی
طومار خوانده بود ،برای �آنها بازگو کرد�14 .آنگاه �آنها شخصی
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را به نام یهودی (پسر ننیا نوۀ شلمیا و نبیرۀ کوشی) نزد باروک
فرس���تادند تا طوماری را که او برای مردم خوانده بود بیاورد.
باروک طومار را �آورد�15 .آنها از او خواستند بنشیند و طومار را
برای �آنها بخواند ،پس باروک �آن را خواند16 .بعد از �آنهمه با
وحشت به یکدیگر نگاه کردند و به باروک گفتند« :ما باید
این را به پادش���اه گزارش دهیم17 ».بع���د به او گفتند« :به ما
بگو ،چه چیزی تو را به نوش���تن چنین طوماری هدایت کرد؟
�آیا ارمیا متن �آن را به تو داد؟»
18باروک گفت« :ارمیا کلمه به کلمه �آن را به من گفت و
من �آن را بر روی این طومار نوشتم».
19پس از �آن� ،آنها به او گفتند« :تو و ارمیا باید بروید و خودتان
در جایی پنهان کنید و به هیچکس نگویید کجا هستید».
پادشاه طومار را میسوزاند

20بزرگان دربار طومار را در دفتر الیشمع ،منشی دربار ،گذاشتند
و به کاخ سلطنتی رفتند تا همهچیز را به پادشاه گزارش دهند.
�21آنگاه پادشاه ،یهودی را فرستاد تا طومار را بیاورد .او طومار
را از دفتر الیش���مع �آورد و �آن را برای پادشاه و تمام درباریانی
که اطراف او ایستاده بودند ،خواند�22 .آن وقت زمستان بود و
پادشاه در کاخ زمستانی در برابر �آتش نشسته بود23 .یهودی
هنوز بیش از سه یا چهار ردیف را نخوانده بود که پادشاه �آن را
با چاقوی کوچکی پاره کرد و به داخل �آتش انداخت .او این
کار را ادامه داد تا تمام طومار در �آتش سوخت24 .نه پادشاه و
نه درباریان از شنیدن �آن دچار واهمهای شدند ،و ت�أسفی نیز از
خود نشان ندادند25 .گرچه الناتان ،دلایا ،و جمریا از پادشاه
خواهش کردند که طومار را نسوزاند ،ا ّما پادشاه به �آنها اعتنایی
نکرد26 .پس از �آن پادش���اه دس���تور داد تا شاهزاده یرحمئیل،
سرایا پسر عزرئیل ،و شلمیا پسر عبدییل ،مرا و منشیام باروک
را دستگیر کنند .ا ّما خداوند ما را پنهان کرده بود.
ارمیا طومار دیگری مینویسد

27بعد از �آنکه یهویاقیم پادشاه طوماری را که من به باروک
گفته بودم بنویسد سوزانید ،خداوند به من گفت 28که طومار
دیگری بردارم و هرچه را در طومار نخست بود بر �آن بنویسم.
29خداون���د به من گفت تا به پادش���اه بگوی���م« :تو طومار را
سوزاندی و از ارمیاپرسیدی که چرا او نوشت که پادشاه بابل
خواهد �آمد و این سرزمین را ویران خواهد کرد و تمام مردم و
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حیوانات �آن را خواهد کشت؟ 30پس اکنون من ،خداوند ،به
تو یهویاقیم پادشاه میگویم دیگر از نسل تو هیچکس بر قلمرو
داوود حکومت نخواهد کرد .جسد تو بیرون انداخته میشود
تا روزها زیر گرمای خورشید و شبها در برابر یخ و سرما باشد.
31من تو و فرزندانت و درباریانت را بهخاطر گناهانی که مرتکب
ش���دهاید مجازات خواهم کرد .نه تو و نه مردمان اورشلیم و
یهودا به اخطارهای من اعتنایی نکردید ،پس من بلایی را که
گفته بودم بر سر شما خواهم �آورد».
32پس من طومار دیگری برداشتم و �آن را به منشی خودم،
باروک ،دادم و او تمام چیزهایی ک���ه در طومار اولی بود ،به
انضمام پیامهای مشابه دیگر را بر �آن نوشت.

37

درخواست صدقیا از ارمیا

نبوکدنصر پادشاه بابل ،صدقیا پسر یوشیا را به
جای یهویاکین پس���ر یهویاقیم به عنوان پادشاه
یهودا تعیین کرد2 .ا ّما نه صدقیا به پیامی که از جانب خداوند
داشتم گوش داد و نه درباریان و نه مردم عادی.
3صدقیا پادش���اه یهوکل پسر ش���لمیا و َصفَنیای کاهن پسر
معیسا را نزد من فرستاد تا از طرف تمام قوم به حضور خداوند،
خدای ما دعا کنم4 .در �آن زمان من هنوز زندانی نشده بودم
و میتوانستم �آزادانه میان مردم بروم5 .ارتش بابل شهر اورشلیم
را در محاصره داشت ،ا ّما وقتی شنیدند ارتش مصر از مرزهای
مصر گذشتهاند� ،آنها عقبنشینی کردند.
�6آنگاه خداوند ،خدای اسرائیل ،به من گفت 7تا به صدقیا
بگویم« :ارتش مصر برای کمک به تو در حرکت اس���ت ،ا ّما
از وس���ط راه برخواهد گش���ت�8 .آنگاه بابلیه���ا برمیگردند،
به ش���هر حمله میکنند� ،آن را میگیرند و به �آتش میکشند.
9من ،خداوند به تو اخطار میکنم که خود را فریب ندهی و
تص ّور نکنی که بابلیها دیگر نخواهند �آمد ،چون �آنها خواهند
�آمد10 .اگر تو حتّی بتوانی تمام ارتش بابل را شکست دهی به
طوری که فقط مجروحان �آنها در چادرهای خود بمانند ،حتّی
�آن مجروحان هنوز قادر خواهند بود که برخیزند و تمام ش���هر
را به �آتش بکشند».
ارمیا دستگیر و زندانی میشود

11ارتش بابل از اورش���لیم عقبنشینی کرد چون ارتش مصر
نزدیک میشد 12پس من اورشلیم را ترک کردم تا به سرزمین
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بنیامین بروم و سهم خود را از املاک خانوادگی خود بگیرم.
13ا ّما وقتی به دروازۀ بنیامین رس���یدم ،افسری به نام یرئیا پسر
شلمیا و شلمیا پسر حننیا که مس���ئول پاسداران �آنجا بود ،مرا
نگاه داشت و به من گفت« :تو به بابلیها پناه میبری!»
14من در پاسخ گفتم« :نه اینطور نیست! من به بابلیها پناه
نمیبرم ».ا ّما یرئیا حرف مرا باور نکرد .او مرا دستگیر کرد و
به حضور رهبران برد�15 .آنها از دس���ت من عصبانی بودند و
دس���تور دادند مرا بزنند و مرا در خانه یوناتان -منشی دربار که
خانهاش را به صورت زن���دان در�آورده بودند -زندانی نمودند.
16مرا در س���یاه چالی در زیرزمی���ن �آن خانه برای مدّت زیادی
نگاه داشتند.
17مدّتی بعد صدقیای پادشاه کسی را به دنبال من فرستاد و
او در کاخ سلطنتی به طور خصوصی از من پرسید�« :آیا پیامی
از جانب خداون���د داری؟» جواب دادم�« :آری پیامی دارم .تو
به دست پادشاه بابل تسلیم خواهی شد18 ».بعد پرسیدم« :من
چه جرمی علیه تو و درباریانت و یا این مردم مرتکب شدهام که
مرا به زندان انداختهای؟ 19کجا هستند �آن انبیای تو که به تو
میگفتند که پادشاه بابل به تو و به کشور حمله نمیکند؟ 20و
اکنون ،ای اعلیحضرت از تو خواهش میکنم به من گوش کن
و هرچه میگویم انجام بده .خواهش میکنم مرا به زندان خانه
یوناتان نفرست .اگر بفرستی حتماً در �آنجا خواهم مرد».
21پس صدقیای پادشاه دستور داد مرا در محوطۀ کاخ زندانی
کنند .من در �آنجا ماندم و هر روز یک قرص نان از نانوایی به
من میدادند تا ذخیره نان شهر تمام شد.

38

ارمیا در آب انبار

شفطیا پسر متان ،جدلیا پسر فحشور ،یوکل پسر
شلمیا ،و فحشور پسر ملکیا شنیدند که من به
مردم میگفتم که 2خداوند میگوید« :هرکس در شهر بماند
یا از جنگ یا از گرسنگی یا از بیماری ،خواهد ُمرد .ا ّما اگر
کسی برود و خود را تسلیم بابلیها کند کشته نخواهد شد و
اقلا ً جان خود را نجات خواه���د داد3 ».من همچنین به �آنها
میگفتم که خداوند گفته است« :من شهر را تسلیم ارتش بابل
خواهم کرد و �آنها �آن را خواهند گرفت».
�4آن���گاه بزرگان قوم به حضور پادش���اه رفتند و گفتند« :این
مرد باید کشته ش���ود .با این حرفها او باعث میشود سربازان
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جر�أت خود را از دست بدهند .او همین کار را نسبت به سایر
کس���انیکه در ش���هر باقی ماندهاند انجام میدهد .او به مردم
کمکی نمیکند ،فقط میخواهد به �آنها لطمه بزند».
5صدقیای پادشاه در پاسخ گفت« :بسیار خوب ،من نمیتوانم
مانع کار شما شوم ،هرچه میخواهید با او بکنید6 ».پس �آنها
مرا گرفتند و با ریس���مان به ته �آبانبار شاهزاده ملکیا ،که در
محوطۀ کاخ قرار داشت ،انداختند� .آبانبار �آب نداشت و ته
�آن ُپر از ِگل بود و من در ِگل فرو رفتم.
7عبد َمل���ک حبش���ی یکی از خواجه س���رانی که در کاخ
سلطنتی خدمت میکرد ،شنید که مرا در چاه انداختهاند.
در �آن زم���ان پادش���اه در دروازۀ بنیامین به ش���کایات مردم
رسیدگی میکرد8 .پس عبد َملک به �آنجا رفت و به پادشاه
گفت«9 :ای س���رور من ،کاری که این اشخاص کردهاند،
اشتباه اس���ت� .آنها ارمیا را به ته چاه انداختهاند ،جایی که
او از گرسنگی خواهد ُمرد ،چون دیگر غذایی در شهر وجود
ندارد�10 ».آنگاه پادشاه به عبد َملک دستور داد تا به همراه
سه نفر دیگر مرا ،قبل از اینکه بمیرم ،از چاه بیرون بیاورند.
11پس عبد َملک به همراه �آن سه نفر به قسمت انباری کاخ
رفتند و مقداری لباس کهنه برداشتند و با ریسمان �آنها برای
من انداختند12 .او به من گف���ت تا پارچههای کهنه را زیر
بازوهایم بگذارم تا ریس���مان بدن مرا زخمی نکند .من این
کار را کردم13 ،و �آنها مرا از چاه بیرون �آوردند .بعد از �آن
مرا در محوطۀ کاخ نگه داش���تند.
صدقیا از ارمیا راهنمایی میخواهد

14در یک موقع ّیت دیگر به دس���تور صدقیای پادش���اه مرا به
حضور او در سومین َدر ورودی معبد بزرگ بردند و او به من
گفت« :من از تو چیزی را میپرسم و میخواهم تمام حقیقت
را به من بگویی».
15من در جواب گفتم« :اگر حقیقت را بگویم ،تو مرا خواهی
کُش���ت و اگر به تو نصیحت کنم ،تو به من اعتنایی نخواهی
کرد».
16صدقیای پادشاه در تنهایی و به طور خصوصی به من قول
داد و گفت« :من به نام خدای زنده ،خدایی که به ما زندگی
عطا کرده ،سوگند یاد میکنم که تو را نخواهم کشت و تو را
به دست کسانیکه میخواهند تو را بکشند ،نخواهم داد».
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�17آنگاه به صدقیا گفتم که خداوند متعال ،خدای اسرائیل گفته
است« :اگر تسلیم سرداران ارتش بابل شوی تو و خانوادهات
زنده خواهید ماند .این ش���هر هم در �آتش نخواهد س���وخت.
18ا ّما اگر تسلیم نشوی ،بابلیها �آن را به �آتش خواهند کشید
و شما راه فراری نخواهید داشت».
19ا ّما پادشاه در پاسخ گفت« :من نگران هموطنان خودمان
هستم که ما را ترک کردند و به بابلیها پیوستهاند .ممکن است
مرا هم تحویل �آنها بدهند و مورد شکنجه قرار بگیرم».
20من گفتم« :ت���و را به �آنها تحویل نخواهند داد .اس���تدعا
میکنم دس���تورات خداوند را اطاعت کنید� .آنگاه همهچیز به
خیر خواهد گذش���ت و تو از مرگ نجات پیدا میکنی21 .ا ّما
خداوند در رؤیا به من نشان داده است ،اگر تسلیم نشوی به
چ���ه روزی خواهی افتاد22 .در �آن رؤی���ا دیدم که تمام زنهای
کاخ سلطنتی به طرف افس���ران پادشاه بابل برده میشوند .به
�آنچه �آنها در مسیر خود میگفتند گوش بده:
'بهترین دوستان پادشاه او را گمراه کردند،
�آنها به حرفهای او گوش ندادند.
وقتی در ِگل فرو رفت،
دوستانش او را تنها گذاشتند»'.
23بعد ،من اضافه کردم و گفتم« :تمام زنها و فرزندانت را
به نزد بابلیها خواهند برد و تو خودت هم ،نمیتوانی از دست
�آنها فرار کنی .پادشاه بابل ،تو را به زندان خواهد انداخت و
این شهر در �آتش خواهد سوخت».
24صدقیا در پاسخ گفت« :نگذار کسی از این صحبت ما
باخبر شود و زندگی تو در خطر نخواهد بود25 .اگر درباریان
باخبر ش���وند که من با تو صحبت کردهام� ،آنها از تو خواهند
پرسید که صحبت ما دربارۀ چه بوده اس���ت� .آنها به تو قول
خواهند داد که اگر همهچیز را به �آنها بگویی� ،آنها تو را نخواهند
کُشت26 .فقط به �آنها بگو که تو از من استدعا میکردی تا تو
را به زندان خانۀ یوناتان برنگردانم تا در �آنجا بمیری27 ».بعد
از �آن ،تمام درباریان نزد من �آمدند و از من میپرسیدند و من
به�آنها دقیقاً همان چیزی را گفتم که پادشاه به من گفته بود
بگویم� .آنها دیگر نمیتوانستند کاری کنند ،چون صحبت ما
را نش���نیده بودند28 .و مرا تا روزی که اورشلیم فتح شد ،در
محوطۀ کاخ نگاه داشتند.
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سقوط اورشلیم

در ماه دهم از نهمین سال سلطنت صدقیا پادشاه
یهودا ،نبوکدنصر پادشاه بابل با تمام سپاه خود به
اورشلیم حمله کرد2 .در روز نهم از ماه چهارم ،در یازدهمین
سال سلطنت صدقیا دیوار شهر شکسته شد.
(3وقتی اورشلیم به تص ّرف بابلیها در�آمد ،افسران پادشاه بابل
از جمله نِرگال شر�آصر و س���مگرنبو و سرسکیم و یک نِرگال
شر�آصر دیگر در جلوی دروازۀ میانی مستقر شدند).
4وقتی صدقیای پادشاه و س���ربازانش این وضع را دیدند،
سعی کردند ش���بانه از شهر فرار کنند� .آنها از راه باغچههای
کاخ بیرون رفتن���د ،و از راه دروازهای که دو دیوار را به هم
میپیوست ،گذشتند و به طرف دشت اردن فرار کردند5 .ا ّما
ارتش بابل به دنبال �آنها رفت و صدقیا را در دشتهای نزدیک
اریحا دس���تگیر نمود .بعد او را به حضور نبوکدنصر که در
ش���هر ربله واقع در س���رزمین حمات بود ،بردند و نبوکدنصر
در �آنجا حکم مجازات او را صادر کرد6 .در ربله او دستور
داد پس���ران صدقیا را در برابر چش���مان پدرشان بکشند .او
همچنین دس���تور داد تمام درباریان یهودا کشته ش���وند7 .و
�آنها چشمان صدقیا را کور نمودند و او را به زنجیر کشیده،
به باب���ل بردن���د8 .در همین حال ،بابلیها کاخ س���لطنتی و
خانههای مردم را به �آتش کشیدند و دیوارهای شهر را خراب
کردند9 .در �آخر ،نبوزرادان فرماندۀ سپاه بابل ،مردمی را که
در ش���هر باقی مانده بودند به همراه کس���انیکه به او پیوسته
بودند ،به عنوان اس���یر به بابل ُبرد10 .فقط فقیرانی که مالک
هیچ چیزی نبودند ،در یهودا باقی ماندند و او تاکس���تانها و
م���زارع را ب���ه �آنه���ا داد.
آزادی ارمیا

11ا ّما نبوکدنصر به نبوزرادان فرماندۀ س���پاهش ،چنین دستور
داد«12 :برو ارمیا را پیدا کن و از او به خوبی مواظبت کن .به
او �آسیبی مرسان بلکه �آنچه میخواهد برایش انجام بده13 ».پس
نبوزرادان به اتّفاق سرداران سپاه یعنی نبوشزبان و نِرگال شر�آصر
و سایر افسران پادشاه بابل 14مرا از محوطۀ کاخ بیرون �آوردند.
�آنها مرا تحت تو ّجه جدلیا پسر اخیقام و نوۀ شافان قرار دادند
تا من در امن ّیت و سلامتی به خانۀ خودم بازگردم .پس من در
�آنجا در میان مردم ساکن شدم.
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امید برای عبد َملک

15زمانی که من هنوز در محوطۀ کاخ زندانی بودم ،خداوند
ب���ه من گف���ت 16تا به عبد َملک حبش���ی بگوی���م که خداوند
متعال ،خدای اسرائیل گفته است« :همانطور که گفته بودم
عمل خواهم کرد ،من بر این ش���هر نه رفاه و نه برکت ،بلکه
ویرانی خواهم فرستاد و وقتی این واقع شود تو در �آنجا خواهی
بود تا �آن را ببینی17 .ا ّما من ،خداوند حافظ تو خواهم بود و
تو تسلیم کسانیکه از �آنها میترسی نخواهی شد18 .من تو را
امن و امان نگاه خواهم داش���ت و تو کشته نخواهی شد .تو
جانت را نجات خواهی داد ،چون تو به من اعتماد داش���تی.
من خداوند چنین گفتهام».
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ارمیا نزد جدلیا میماند

بعد از �آنکه نبوزرادان ،فرماندۀ ارتش مرا در رامه �آزاد کرد،
بار دیگر خداوند با من س���خن گفت .مرا در زنجیر،
همراه تمام کسانیکه از اورشلیم و یهودا به وسیلۀ بابلیها اسیر شده
بودند ،به �آنجا برده بودند.
2فرمانده مرا به کناری ُبرد و گفت« :خداوند خدای شما ،این
سرزمین را به نابودی تهدید کرده بود 3و اکنون �آنچه را که گفته
بود انجام داده است و اینهمه چیزها بهخاطر گناهان قوم شما علیه
خداوند و عدم اطاعت شما از اوست4 .اکنون زنجیرها را از دستهای
تو باز میکنم و تو را �آزاد میکنم اگر بخواهی میتوانیم با هم به بابل
برویم و من در �آنجا از تو مراقبت خواهم کرد .ا ّما اگر نمیخواهی
بروی ،مجبور نیستی .تو میتوانی هرجا را که میخواهی ،در تمام
این سرزمین انتخاب کنی و به هرجایی که مایل باشی بروی».
5وقتی جوابی ندادم نبوزرادان گفت« :به نزد جدلیا پسر اخیقام
و نوۀ ش���افان که پادش���اه بابل او را به فرمانداری شهرهای یهودا
برگزیده است ،برو .تو میتوانی به �آنجا بروی و در میان قوم خودت
زندگی کنی ،یا به هرجایی که دوست داری ».بعد او یک هدیه و
مقداری غذا به من داد تا با خود ببرم و به راه خود بروم6 .من به
نزد جدلیا در مصفه رفتم و در �آنجا در بین مردمی که باقی مانده
بودند زندگی کردم.
جدلیا فرماندار یهودا

(دوم پادشاهان )24-22:25

7بعضی از افسران و سربازان یهودا تسلیم نشده بودند� .آنها
ش���نیدند که پادشاه بابل جدلیا را به س���مت فرماندار سرزمین
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گماشته و مسئول ّیت امور تمام مردمی که به اسارت برده نشده
بودند -یعنی فقیرترین طبقات مردم -را به او داده است8 .پس
اسماعیل پسر نتنیا ،یوحانان و یوناتان پسران قاریح ،سرایا پسر
نحو َمت ،پسران عیفای نطوفاتیَ ،ی َزنیا پسر مکانی با افراد تحت
َت ُ
نظرشان به نزد جدلیا در مصفه رفتند9 .جدلیا به �آنها گفت:
«من سلامت شما را تضمین میکنم .شما نباید از تسلیم شدن
به بابلیها هراس���ی داشته باشید .در این سرزمین ساکن شوید
و پادش���اه بابل را خدمت کنید و همهچیز برای خیریّت ش���ما
خواهد بود10 .من خودم در مصفه خواهم ماند و وقتی بابلیها
به اینجا بیایند ،من به نمایندگی شما با �آنها طرف خواهم شد.
ا ّما شما میتوانید شراب ،میوه و روغن زیتون را ذخیره کنید و
در دهاتی که تص ّرف کردهای���د ،زندگی نمایید11 ».در همین
حال تمام یهودیانی که در مو�آب ،عمون ،اَدوم و س���ایر نقاط
زندگی میکردند ،ش���نیدند که پادشاه بابل اجازه داده بعضی
از یهودیان در یهودا باقی بمانند و جدلیا را به فرمانداری �آنها
گماشته است12 .پس �آنها از جاهایی که پراکنده شده بودند،
به یهودا برگشتند� .آنها به نزد جدلیا در مصفه رفتند و در �آنجا
مقدار زیادی شراب و میوه جمع کردند.
کشته شدن جدلیا

(دوم پادشاهان )26-25:25

13پ���س از �آن ،یوحانان و فرماندهان س���ربازانی که تس���لیم
نشده بودند ،نزد جدلیا در مصفه �آمدند 14و به او گفتند�« :آیا
نمیدانی که َبعلیس ،پادشاه عمونیان ،اسماعیل را فرستاده تا تو
را بکشد؟» ا ّما جدلیا �آن را باور نکرد�15 .آنگاه یوحانان در خفا
به او گفت« :بگذار من بروم و اسماعیل را بکشم ،و هیچکس
نخواهد فهمید که چه کس���ی این کار را کرده است .چرا او
تو را بکشد؟ این کار باعث میشود ،تمام یهودیانی که دور تو
جمع شدهاند ،پراکنده شوند و مصیبتی برای تمام کسانیکه
در یهودا باقی ماندهاند به وجود �آورد».
16ا ّما جدلیا گفت« :چنین کاری نکن! چیزی که تو دربارۀ
اسماعیل میگویی حقیقت ندارد!»
در هفتمین ماه همان سال ،اسماعیل پسر نتنیا و
نوۀ الیشمع ،که یکی از اعضای خانوادۀ سلطنتی
و یکی از افسران ارشد پادشاه بود ،به همراه ده نفر به مصفه
رفت تا با جدلیای فرماندار دیدار کند .وقتی �آنها با هم مشغول
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صرف غذا بودند2 ،اس���ماعیل و ده مرد همراه او شمشیرهای
خود را کش���یدند و جدلیا را کشتند؛ زیرا پادشاه بابل او را به
فرمانداری یهودا برگزیده بود3 .اسماعیل همچنین تمام یهودیانی
را که با جدلیا در مصفه بودند و سربازان بابلی را که هنوز در
�آنجا حضور داشتند ،همه را کشت.
4روز بع���د ،قبل از �آنکه کس���ی از قتل جدلیا باخبر ش���ود،
5هشتاد نفر از شکیم ،سیلو و سامره �آمدند� .آنها ریشهای خود
را تراشیده بودند ،لباسهایشان پاره و بدنهایشان را زخمی کرده
بودند� .آنها غلا ّت و ُبخور برای هدیه به معبد بزرگ میبردند.
6پس اسماعیل با گریه از مصفه برای دیدار �آنها بیرون رفت.
وقتی به �آنها رس���ید ،گفت« :خواهش میکنم بیایید و جدلیا
را ببینید7 ».به محض اینکه �آنها وارد شهر شدند ،اسماعیل و
مردانی که با او بودند ،همۀ �آنها را کش���تند و بدنهای �آنها را
در یک چاه انداختند.
8ا ّما ده نفر از �آن گروه به اسماعیل گفتند« :خواهش میکنیم
ما را ن ُکش! ما گندم ،جو ،روغن زیتون و عس���ل خود را در
مزارع پنهان کردهایم ».پس او از کش���تن �آنها منصرف ش���د.
9چاهی که اسماعیل اجساد را در �آن میانداخت ،همان چاه
بزرگی بود که �آسای پادشاه برای دفاع در برابر بعشا ،پادشاه
اسرائیل حفر کرده بود .اسماعیل �آن چاه را از اجساد مقتولان
ُپر کرد10 .س���پس ،او دختران پادشاه و سایر مردم مصفه یعنی
کسانی را که نبوزرادان -فرماندۀ س���پاه -حفاظت از �آنها را به
عهدۀ جدلیا سپرده بود ،دستگیر کرد .اسماعیل �آنها را به اسیری
به طرف سرزمین �آمون برد.
11یوحانان و فرماندهان ارتش که همراه او بودند ،از جنایتی
که اس���ماعیل مرتکب شده بود ،باخبر ش���دند12 .پس �آنها به
دنبال او و پیروانش رفتند و در نزدیکی استخر بزرگ جبعون به
او رسیدند13 .وقتی اسیرانی که با اسماعیل بودند ،یوحانان و
فرماندهان ارتش را دیدند خوشحال شدند 14و برگشته به طرف
�آنها دویدند15 .ا ّما اسماعیل به اتّفاق هشت نفر از مردان خود
موفّق به فرار شد و همه به طرف سرزمین �آمون رفتند.
16پس از �آن یوحانان و فرماندهان ارتش مسئول ّیت نگهداری
از کسان ی را که اسماعیل بعد از کشتن جدلیا به اسارت گرفته
بود -یعنی سربازان ،زنان ،کودکان و خواجه سرایان -به عهده
گرفتند�18-17 .آنها از بابلیها میترسیدند چون اسماعیل جدلیا
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را که پادشاه بابل به عنوان فرماندار گماشته بود ،کشته بود.
پس �آنها به طرف مصر رفتند تا از بابلیها دور ش���وند .در سر
راهشان در کمهام ،نزدیک بیتلحم توقّف کردند.
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مردم از ارمیا درخواست دعا میکنند

�آنگاه فرماندهان ارتش از جمله یوحانان پسر قاریح
و َی َزنیا پسر هوش���عیا و تمام مردم از هر طبقهای
�آمدند 2و به من گفتند« :خواهش میکنیم �آنچه میخواهیم برای
ما انجام بده! در حضور خدای ما ،برای ما که زنده ماندهایم
دعا کن .زمانی ما گروه کثیری بودیم ا ّما اکنون ،همانطور که
میبینی تعداد کمی از ما زنده ماندهاند3 .دعا کن تا خداوند
خدای ما ،به ما نشان دهد به چه راهی باید برویم و چه کاری
باید بکنیم».
4در پاس���خ گفتم« :بس���یار خوب ،من همانطور که ش���ما
خواس���تهاید ،در برابر خداوند خدای ش���ما ،دعا خواهم کرد
و هرچه او بگوید ،به ش���ما خواهم گفت و چیزی را از شما
پنهان نخواهم کرد».
5بعد از �آن �آنها به من گفتند« :خداوند شاهد صادق و امینی
علیه ما باش���د ،اگر تمام احکامی ک���ه خداوند خدای ما ،به
وسیلۀ تو به ما میدهد ،اطاعت نکنیم6 .احکام خداوند ،خدای
خود را که از تو میخواهیم به حضورش برای ما دعا کنی ،چه
مطابق میل ما باشد و چه نباشد ،اطاعت خواهیم کرد .اگر از
او اطاعت کنیم همهچیز برای خیریّت ما خواهد بود».
پاسخ خداوند به دعای ارمیا

7ده روز بعد از �آن خداوند با من سخن گفت؛ 8پس من از
یوحانان خواستم به اتّفاق تمام فرماندهان ارتش و به همراه تمام
مردم به نزد من بیایند9 .م���ن به �آنها گفتم« :خداوند ،خدای
اسرائیل ،همان خدایی که شما مرا به حضورش با درخواست
فرستادید گفته است'10 :اگر شما مایل هستید در این سرزمین
زندگی کنید ،من شما را بنا خواهم کرد نه ویران و شما را مثل
نهالی خواهم کاشت و ریشهکن نخواهم نمود .زیرا بلایی که
بر ش���ما وارد کردم ،موجب غم بزرگی برای من شده است.
11دیگر از پادش���اه بابل نترسید .من با شما هستم و شما را از
دس���ت او �آزاد خواهم کرد12 .من بر شما رحیم خواهم بود و
او را وادار میکنم بر شما رحم کند و اجازه دهد به خانههای
خود بروید .من خداوند چنین گفتهام'.
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«15-13ا ّما ش���ما مردمی که در یهودا باقی ماندهاید ،نباید از
اطاعت دستورات خداوند ،خدای خودتان ،خودداری کنید و
نخواهید در این سرزمین زندگی کنید .شما نباید بگویید' ،نه ،ما
به مصر خواهیم رفت و در �آنجا زندگی خواهیم کرد ،جایی که
ما دیگر با جنگی روبهرو نخواهیم شد ،شیپور جنگی نخواهیم
شنید و گرسنه نخواهیم ماند '.اگر ش���ما چنین بگویید� ،آنگاه
خداوند متعال ،خدای اسرائیل میگوید' :اگر تصمیم گرفتهاید
به مصر بروید و در �آنجا زندگی کنید16 ،در �آن صورت جنگی
که از �آن واهمه دارید ،به سراغ شما خواهد �آمد و گرسنگی که
از �آن وحشت دارید ،در تعقیب شما خواهد بود و شما در مصر
خواهید مرد17 .تمام کسانیکه تصمیم دارند ،به مصر بروند و
در �آنجا زندگی کنند ،یا در جنگ ،یا از گرسنگی و یا از بیماری
خواهند مرد .حتّی یک نفر از �آنها زنده نخواهد ماند ،حتّی یک
نفر نمیتواند از مصیبتی که بر �آنها وارد میکنم بگریزد'.
«18خداوند متعال ،خدای اسرائیل میگوید' :به همان نحوی
که من خشم و غضب خود را بر اورشلیم فرو ریختم ،به همان
نحو اگر شما به مصر بروید ،غضب من متو ّجه شما خواهد شد.
مردم از دیدن شما به وحشت خواهند افتاد و شما را مسخره
خواهند کرد و نام شما را به عنوان نفرین به کار خواهند برد.
شما دیگر هرگز این سرزمین را نخواهید دید»'.
19بعد از �آن من ادامه داده گفتم« :خداوند به شما ،مردمی
که در یهودا باقی ماندهاید گفته است که به مصر نروید .پس
من اکنون به شما اخطار میکنم 20که مرتکب اشتباه ُمهلکی
میشوید .شما از من خواس���تید برای شما در حضور خداوند
خدای ما ،دعا کنم و شما قول دادید که هر�آنچه او میگوید
اطاعت کنید21 .و من اکنون �آن را به شما گفتم ،ا ّما شما �آنچه
را که خداوند ،خدای ما مرا فرستاد تا به شما بگویم ،اطاعت
نکردید22 .پس این را بهخاطر داشته باشید :شما یا در جنگ،
یا از گرسنگی و یا از بیماری در سرزمینی که میخواهید در �آن
زندگی کنید ،خواهید ُمرد.

43

ارمیا را به مصر میبرند

من تمام چیزهایی را که خداوند ،خدای �آنها ،مرا
فرستاده بود تا به �آنها بگویم گفتم�2 .آنگاه عزریا
پسر هوشعیا و یوحانان پسر قاریح و دیگر مردان مغرور به من
گفتند« :تو دروغ میگویی .خداوند خدای ما ،تو را نفرستاده
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تا به ما بگوی���ی که به مصر نرویم و در �آنج���ا زندگی نکنیم.
3باروک پسر نیریا تو را علیه ما تحریک کرده است تا بابلیها
بر ما مسلّط شوند و ما را بکشند و یا به اسارت ببرند4 ».پس
هیچکس ،نه یوحانان ،نه افسران ارتش و نه مردم ،نخواستند
از دستورات خداوند اطاعت کنند و در یهودا بمانند5 .سپس
یوحانان و افسران ارتش هرکسی را که در یهودیه باقیمانده بود،
به همراه تمام کسانیکه در میان سایر اقوام پراکنده شده بودند
و به یهودیه برگشته بودند ش���امل6 :مردان ،زنان ،کودکان و
دختران پادشاه ،به مصر بردند� .آنها همۀ کسانی را که نبوزرادان،
فرماندۀ سپاه تحت حمایت جدلیا قرار داده بود از جمله باروک
و مرا بردند�7 .آنها از دستور خداوند اطاعت نکردند و به مصر
رفتند و به شهر َتحفَنحیس رسیدند.
8در �آنجا خداوند به من گفت«9 :چند س���نگ بزرگ بردار
و �آنها را در زیر سنگفرش راه ورودی ساختمان دولتی در این
شهر قرار بده و بگذار بعضی از یهودیان �آنچه را میکنی ببینند.
10بعد به �آنها بگو که من خداوند متعال ،خدای اسرائیل ،بندۀ
خود نبوکدنصر را از بابل به اینجا می�آورم و او تخت خود را
بر روی همین سنگهایی که تو گذاشتهای ،قرار خواهند داد و
خیمۀ سلطنت خود را برفراز �آنها خواهد کشید11 .نبوکدنصر
خواهد �آمد و مصر را شکست خواهد داد� .آنها که محکومند
با بیم���اری بمیرند ،با بیماری خواهند م���رد� ،آنها که محکوم
به اسارت هستند به اس���ارت خواهند رفت و �آنها که باید در
جنگ بمیرند ،در جنگ کشته خواهند شد12 .پرستشگاههای
خدایان مص���ر را �آتش خواهم زد .همانط���ور که یک چوپان
لباس خود را از وجود ش���پشها پاک میکن���د ،به همان نحو
پادشاه بابل ُبتها را میسوزاند و به دور میاندازد و پیروزمندانه
�آنجا را ترک میکند13 .او بناهای سنگی و مقدّس را در شهر
ِهلیوپولیس درهم خواهد شکست و معبدهای خدایان مصر را
به �آتش خواهد کشید.

44

پیام خداوند به یهودیان در مصر

خداوند در مورد تمام یهودیانی که در شهرهای
مجدلَ ،تحفَنحیس ،ممفیس و در جنوب مصر
زندگی میکردند با من سخن گفت2 .خداوند متعال ،خدای
اسرائیل ،گفت« :شما خودتان شاهد ویرانیای که بر اورشلیم
و سایر شهرهای یهودا وارد کردم بودید� .آنها حتّی تا به امروز
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ویران هستند و کسی در �آنها زندگی نمیکند3 ،چون مردم �آنجا
مرتکب شرارت شده بودند و خشم مرا برانگیختند� .آنها برای
خدایان دیگر قربانی میگذراندند و در خدمت خدایانی در�آمدند
که نه شما �آنها را پرستش کردهاید و نه نیاکان شما4 .من مرتب
بندگان خودم یعنی انبیا را فرستادم تا به شما بگویند از انجام
این کار وحشتناکی که من از �آن تنفر دارم ،خودداری کنید.
5ا ّما شما گوش نمیدادید و تو ّجه نمیکردید .شما از قربانیهای
پلید خود برای خدایان بیگانه دست برنداشتید6 .پس من خشم
و غضب خود را بر شهرهای یهودا و کوچههای اورشلیم فرو
ریختم و �آنها را به �آتش کشیدم� .آنها به ویرانههایی تبدیل شدند
که حتّی امروز انسان از دیدن �آن وحشت میکند.
«7پس من ،خداوند متعال ،خدای اسرائیل ،از شما میپرسم
چرا میخواهید بلایی بر سر خود بیاورید� .آیا خواهان نابودی
مردان و زنان ،کودکان و اطفال خود هستید تا دیگر کسی از
ش���ما باقی نماند؟ 8چرا با پرستش ُبتها و قربان ی برای خدایان
بیگانه در اینجا -در مصر در جایی که میخواهید زندگی کنید-
خشم مرا برمیانگیزید؟ �آیا این کار را برای از بین بردن خودتان
میکنید تا اینکه تمام ملّتهای روی زمین شما را مسخره کنند و
نام شما را به صورت نفرین و لعنت به کار ببرند؟ �9آیا تمام �آن
کارهای ظالمانهای را که در شهرهای یهودا و کوچههای اورشلیم
به وسیلۀ اجداد شما و به وسیلۀ پادشاهان یهودا و زنهای �آنها و
همچنین به وسیلۀ شما و زنهایتان صورت میگرفت ،فراموش
کر دهاید؟ 10ا ّما تا به امروز ،شما خود را فروتن نساختهاید .شما
حرمت مرا نگاه نداشتهاید و شما طبق دستوراتی که به شما و
به اجدادتان دادهام زندگی نکردهاید.
«11پس من ،خداوند متعال ،خدای اسرائیل ،علیه شما اقدام
میکنم و تمام یهودا را ویران میسازم12 .در مورد مردم یهودا
که باقی ماندهبودند و تصمیم گرفتند به مصر بروند و در �آنجا
زندگی کنند ،من همۀ �آنها را نابود خواهم کرد .تمام �آنها وحشت
خواهند کرد ،مردم �آنها را مسخره خواهند کرد و اسم �آنها را
به صورت نفرین و لعنت به کار خواهند برد13 .من کس���انی
را که در مصر زندگی میکنند ،مثل مردم اورشلیم با جنگ و
گرسنگی و بیماری مجازات خواهم کرد14 .هیچیک از مردم
یهودا که زنده ماندهو برای زندگی به مصر �آمدهاند ،نمیتوانند
فرار کنند یا زن���ده بمانند .یک نفر از �آنها به یهودا ،جایی که
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�آرزو دارند یکبار دیگر در �آنجا زندگی کنند ،برنخواهد گشت.
هیچکس به جز عدّۀ کمی پناهنده به �آنجا برنخواهد گشت».
�15آن���گاه تمام مردانی که میدانس���تند ،همسرانش���ان برای
خدایان دیگر قربان���ی میگذراندند و همۀ زنان���ی که در �آنجا
ایستاده بودند ،از جمله یهودیانی که در جنوب مصر زندگی
میکردند -همه با هم گروه کثیری بودند� -آنها به من گفتند:
«16ما به �آنچه تو به نام خداوند به ما گفتهای گوش نخواهیم
داد17 .ما به انجام همان کارهایی که گفتیم ادامه خواهیم داد.
ما برای الهۀ خودمان -ملکۀ �آس���مان -قربانی خواهیم گذرانید
و هدیۀ شراب بر قدمش خواهیم ریخت ،یعنی همان کاری را
میکنیم که اجداد ما ،پادشاهان و رهبران ما در شهرهای یهودا
و کوچههای اورشلیم میکردند .در �آن موقع ما غذای فراوان
داشتیم ،در رفاه زندگی میکردیم و زحمتی نداشتیم18 .ا ّما از
وقتی از گذرانیدن قربانی به حضور ملکۀ �آسمان و ریختن شراب
بر قدمهای او خودداری کردیم ،دیگر چیزی نداریم و مردم ما
یا در جنگ کشته میشوند یا از گرسنگی».
19علاوه بر�آن ،زنان گفتند« :وقتی نانهای شیرینی را به صورت
ملکۀ �آس���مان میپختیم و به حضور او قربانی میگذرانیدیم و
شراب را به عنوان هدیه به حضورش تقدیم میکردیم ،شوهران
ما ،با هرچه که میکردیم موافق بودند».
20بع���د از �آن ،من به تمام م���ردان و زنانی که چنین جوابی
به من داده بودند ،گفتم«21 :در مورد قربانیهایی که ش���ما و
اجداد شما ،پادشاهان و رهبران و تمام مردم در شهرهای یهودا
و کوچههای اورشلیم میگذرانیدید� ،آیا فکر میکنید خداوند
�آنها را نمیدانست ،و یا �آنها را فراموش کرده است؟ 22همین
امروز سرزمین ش���ما ویران شده و دیگر کس���ی در �آن زندگی
نمیکند .منظرۀ وحش���تناکی است .مردم اسم �آن را به عنوان
نفرین و لعنت به کار میبرند .چون خداوند نمیتوانست بیش
از این ظلم و شرارت شما را تح ّمل کند23 .چون برای خدایان
دیگر قربان���ی گذرانیدید و با عدم اطاع���ت از احکام خداوند
مرتکب گناه ش���دهاید ،پس خداوند شما را به چنین مصیبتی
گرفتار کرده است».
25-24من هرچه را خداوند متعال ،خدای اسرائیل خواست
به یهودیان مقیم مصر بگویم ،به تمام مردم مخصوصاً به زنان
گفتم« :شما و همسرانتان برای ملکۀ �آسمان سوگند وفاداری
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یاد کردهاید .شما نذر کردهاید برایش قربانی بگذرانید و شراب
بر قدمهایش بریزید ،شما به عهدتان وفا کردید .خیلی خوب،
پس به عهد خود وفا کنید و نذرهای خود را ادا نمایید26 .پس
اکنون به تصمیمی که من خداوند ،در نام عظیم خودم برای
ش���ما یهودیان مقیم مصر گرفتهام گوش کنید :دیگر هیچوقت
اجازه نخواهم داد هیچیک از شما به نام من سوگند یاد کند
و بگوید' :من به نام خداوند زنده سوگند یاد میکنم!' 27من
نمیگذارم دیگر شما در رفاه باشید و همه نابود خواهید شد.
همۀ شما یا در جنگ یا از بیماری خواهید ُمرد ،حتّی یک نفر
از شما باقی نمیماند28 .ا ّما تعداد کمی از شما از مرگ خواهد
گریخت و از مصر به یهودا برخواهد گشت .در �آن موقع� ،آنها
که زنده ماندهاند خواهند دانست که گفتار چه کسی حقیقت
داشت ،حرفهای من یا �آنها29 .من ،خداوند ،برای اثبات �آنچه
در مورد مجازات شما و تصمیم خودم برای نابودی شما گفتهام
به ش���ما علامتی میدهم30 .من ُحفرع فرعون مصر را تسلیم
دشمنانش که قصد کشتن او را دارند ،خواهم کرد؛ همانطور
که صدقیا ،پادش���اه یهودا را تسلیم نبوکدنصر پادشاه بابل که
قصد کشتن او را داشت نمودم».

45

وعدۀ خدا به باروک

در چهارمین س���ال سلطنت یهویاقیم پسر یوشیا
پادش���اه یهودا ،باروک تمام چیزهایی را که به
او گفته بودم نوش���ت .بعد به او گفت���م 2که خداوند ،خدای
اسرائیل گفته اس���ت« :ای باروک 3تو میگویی 'وای به حال
من ،خداوند بر دردهایم افزوده است .من از ناله کردن خسته
شدهام و �آرامشی ندارم!'
4ا ّما م���ن ،خداوند� ،آنچه را بنا ک���ردهام ،خراب میکنم و
�آنچه را کاشتم از ریش���ه درمی�آورم .من در تمام جهان چنین
خواهم کرد�5 .آیا خواهان تو ّجه خاصی برای خودت هستی؟
چنین چیزی را نخواه .من تمام بشر را گرفتار مصیبت میکنم،
ا ّما تو حداقل هر جا بروی جانت از خطر مصون است .من،
خداوند چنین گفتهام.

46

شکست مصر در کرکمیش

خداوند دربارۀ ملّتهای دیگر با من سخن گفت:
2و از مصر شروع کرد .این است �آنچه خداوند
دربارۀ ارتش نکو ،فرعون مصر که از نبوکدنصر پادشاه بابل در
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کرکمیش نزدیک رود فرات در چهارمین سال سلطنت یهویاقیم
پسر یوشیا -پادشاه یهود شکست خورد ،میگوید:« 3افسران مصری فریاد میزنند،
سپرهای خود را �آماده نمایید
و برای نبرد حرکت کنید!
 4اسبهای خود را زین کنید و بر �آنها سوار شوید!
کلاهخودهایتان را بر سربگذارید و در صف بایستید!
نیزههای خود را تیز
و زرههای خود را برتن کنید!
 5خداوند میپرسد« :ا ّما این چیست که من میبینم؟
�آنها با وحشت عقبنشینی میکنند.
سربازانشان شکست خورده
و هراسان با سرعت تمام میدوند
و به پشت سرخود هم نگاه نمیکنند.
�	6آنها که با چنین سرعتی میدوند ،نمیتوانند فرار کنند؛
سربازان نمیتوانند بگریزند.
�آنها در شمال ،در کنار فرات
میلغزند و میافتند.
 7این کیست که مثل امواج رود نیل برمیخیزد
و طوفانش تمام سواحل �آن را زیر �آب میبرد؟
 8این مصر است که مثل امواج رود نیل برخاسته،
و سیلی که سواحل �آن را پوشانیده است.
چون مصر گفته بود' :من برمیخیزم و تمام جهان را
خواهم گرفت،
من شهرها و مردمی را که در �آنها زندگی میکنند،
درهم خواهم شکست.
 9به سواره نظام فرمان حرکت بده
و ا ّرابهها را روانه کن!
سربازان را بفرست،
مردان حبشی و لیبیایی را برای حمل سپرها بفرست،
و تیراندازان ماهر لود را نیز'.
 10امروز روز خداوند متعال است:
امروز روزی است که او انتقام خواهد گرفت،
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امروز روزی است که او دشمنان خود را مجازات
خواهد کرد.
شمشیر او �آنها را �آنقدر خواهد خورد تا کاملا ً سیر شود،
و �آنقدر از خون �آنها خواهد �آشامید تا سیراب شود.
امروز قادر متعال در شمال ،در کنار رود فرات
مغلوبان را قربانی میکند.
 11ای مردم مصر به جلعاد بروید
و در جستجوی دارویی باشید!
تمام داروهای شمال بیاثر هستند
و هیچچیزی نمیتواند درد شما را درمان کند.
 12ملّتها از رسوایی شما باخبرند،
و همه فریاد شما را شنیدهاند.
سربازی به سرباز دیگری برخورد میکند
و هر دو باهم به زمین میافتند.
آمدن نبوکدنصر

13وقتی نبوکدنصر از بابل برای حمله به مصر �آمد ،خداوند
به من چنین گفت:
« 14در شهرهای مصر -در مجدل ،ممفیس
و َتحفَنحیس -اعلام کن و بگو:
'برای دفاع از خود �آماده شوید،
تمام شما در جنگ نابود خواهید شد!
 15چرا خدای قادر شما ،اپیس ،افتاده است؟
خداوند �آن را سرنگون کرده است!'
 16سربازان شما لغزیدند و افتادند،
هریک به دیگری میگوید:
'عجله کن ،بیا تا به خانههای خود و به نزد اقوام
خودمان برویم
و از شمشیر دشمن بگریزیم!'
 17به فرعون نامی تازه بدهید،
'طبل توخالی که فرصت را از دست داد'.
 18من ،خدای متعال ،پادشاه هستم.
من خدای زنده هستم.
به همانگونه که کوه تابور برفراز کوههای دیگر قرار گرفته
و کوه کرمل در کنار دریا سر به �آسمان کشیده،
قدرت کسیکه به شما حمله میکند ،همچنین خواهد بود.
1465

ارمیا 46

 19ای مردم مصر
برای اسارت �آماده شوید!
ممفیس به بیابان تبدیل میشود
و کسی در �آن ویرانه زندگی نخواهد کرد.
 20مصر مانند گاو قشنگ و چاقی است
که زنبوری از شمال به �آن حمله کرده باشد.
 21حتّی سربازان حقوق بگیر �آنها
مثل گوسالههای درمانده هستند.
�آنها نایستادهاند که بجنگند،
همۀ �آنها برگشتند و فرار کردند.
روز مجازات و زمان نابودی �آنها رسیده بود.
 22مصر مانند ماری ،هیسهیس کنان میگریزد،
و ارتش دشمن به او نزدیکتر میشود.
�آنها با تبرهای خود ،مثل چوب ُبرانی که درختان جنگل
را میبرند
 23و �آن را از بین میبرند ،به او حمله میکنند.
مردان �آنها بیشمارند،
و سربازان �آنها از ملخها بیشتر.
 24مردم مصر شرمسارند؛
چون مغلوب مردمی شدهاند که از شمال �آمدهاند.
من ،خداوند چنین گفتهام».
25خداوند متعال ،خدای اسرائیل میگوید« :من �آمون ،خدای
تیبس را به همراه تمام مصر و خدایان و پادشاهانش مجازات
خواهم کرد .من فرعون و تمام کس���انی را ک���ه به او اعتماد
کردهاند ،به مکافات کارهایشان خواهم رس���اند26 .و �آنها را
تسلیم نبوکدنصر پادشاه بابل و ارتش او -که خواهان نابودیشان
هستند -خواهم کرد .ا ّما در �آینده ،باز مردم در مصر مثل گذشته
زندگی خواهند کرد .من ،خداوند چنین گفتهام.
خداوند قوم خود را نجات میدهد

« 27ای قوم من ترسان نباشید،
ای مردم اسرائیل وحشت نکنید.
من شما را از سرزمینهای دور واز ممالکی که به اسارت
برده شده بودید،
�آزاد خواهم ساخت.
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شما به سلامتی به خانههای خود بازمیگردید،
در امن و امان خواهید بود و دیگر از کسی نخواهید
ترسید.
 28من با شما خواهم �آمد و شما را نجات خواهم داد.
من ملّتهایی که شما را در میان �آنها پراکنده کردم،
نابود خواهم کرد؛
ا ّما شما را نابود نخواهم کرد.
من شما را بدون مجازات رها نمیکنم؛
و وقتی شما را مجازات کنم ،منصفانه خواهد بود.
من خداوند چنین گفتهام».

47

پیام خداوند دربارۀ فلسطینیان

پیش از �آنکه فرعون به غزه حمله کند ،خداوند
دربارۀ مردم فلسطین به من 2چنین گفت:
«ببین! موجهای �آب در شمال برخاسته
و مثل سیل خروشان ،سرازیر میشود.
این امواج تمام سرزمین و هرچه در �آن است،
تمام شهرها و مردم �آن را خواهد پوشانید.
مردم برای کمک فریاد برمی�آورند
و تمام مردم جهان سخت خواهند گریست.
�	3آنها صداهای ُسم اسبان،
حرکت ا ّرابهها
و غلتیدن چرخها را خواهند شنید.
پدرها برای کودکان خود برنمیگردند،
از شدّت ترس امید خود را از دست دادهاند.
 4زمان نابودی مردم فلسطین
و زمان قطع کمک به صور و صیدون فرا رسیده
است.
من ،خداوند ،مردم فلسطین را
با همۀ کسانیکه از سواحل کریت �آمدهاند،
نابود خواهم کرد.
 5مردم غزه به غم بزرگی گرفتارند،
و اهالی اشقلون در سکوت فرو رفتهاند.
تا به کی باید مردم فلسطین سوگوار باشند؟
 6شما فریادکنان خواهید گفت:
«ای شمشیر خداوند! تا کی به کُشت و کشتار ادامه میدهی؟
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به غلاف خود بازگرد
و در �آنجا �آرام بگیر!
 7ا ّما چگونه میتواند �آرام بگیرد،
درحالیکه کارش را هنوز تمام نکرده است؟
من به �آن دستور دادهام ،به اشقلون
و به مردمی که در ساحل دریا زندگی میکنند ،حمله
کند».

48

ویرانی موآب

این اس���ت �آنچه خداوند متع���ال دربارۀ مو�آب
گفته است:
«با مردم نِبو همدری کنید،
شهرشان ویران شده،
قیریتایم را گرفتند،
قلعههای مستحکم �آن را خراب کردند
و مردمش تحقیر شده و شرمسارند.
 2شکوه و جلال مو�آب به پایان رسیده،
دشمنان ،شهر حشبون را گرفتهاند
و برای نابودی ملّت مو�آب دسیسه میکنند.
شهر مدمین در سکوت فرو رفته،
و هدف حملۀ ارتشها قرار خواهد گرفت.
 3مردم حورونایم با فریاد میگویند:
'خشونت! ویرانی!'
« 4مو�آب ویران شده،
به گریه و فریاد کودکان گوش دهید.
 5هقهق گریههایشان را
در سربالاییهای جادۀ لوحیت،
و فریاد نومیدانۀ �آنها را
در سرازیریهای جادۀ حورنایم بشنوید.
�	6آنها میگویند' :با سرعت برای نجات خودتان فرار کنید.
مثل یک گورخر در بیابان با سرعت بدوید!'
« 7تو ،ای مو�آب ،به قدرت و ثروت خود اعتماد کردی،
امروز حتّی تو هم تسخیر خواهی شد،
و خدایت -کموش -به همراه شاهزادگان و کاهنان
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به اسارت خواهند رفت.
 8حتّی یک شهر هم از ویرانی در امان نخواهد بود،
دشت و د ّره همه با هم ویران خواهند شد.
من ،خداوند چنین گفتهام.
 9نمک برای خراب کردن مزارع مو�آب بگذارید،
چون بزودی از بین خواهد رفت.
شهرهای �آن به ویرانهای تبدیل خواهند شد
و دیگر کسی در �آن زندگی نخواهد کرد».
(10لعنت بر کس���ی باد که کارهای خداون���د را با تمام دل
انجام نمیدهد! و لعنت بر کسی باد که از خونریزی کوتاهی
میکند!)
شهرهای موآب ویران شدهاند

11خداوند گفت« :مو�آب همیشه در امن و امان بوده و هیچوقت
به اسارت نرفته است .مو�آب مانند شرابی است دست نخورده
و جا افتاده و از کوزهای به کوزۀ دیگر ریخته نشده است .طعم
�آن از بین نرفته و مزهاش مثل همیشه دلپسند است.
«12پ���س اکنون زمانی می�آید که من مردمی را میفرس���تم تا
مو�آب را مثل شراب دور بریزند� .آنها کوزههای شراب را خالی
میکنند و کوزهها را ُخ���رد میکنند�13 .آن���گاه مردم مو�آب از
خدای خودش���ان ،کموش ،ناامید خواهند شد همانطور که
یهودیان از خدای بیتئیل ،خدایی که �آنها به �آن اعتماد داشتند،
ناامید شدند.
« 14ای مردان مو�آب ،چرا ا ّدعا میکنید که شما همه
قهرمان
و سربازان �آزموده در جنگ هستید؟
 15مو�آب و شهرهای �آن ویران شده،
و بهترین جوانانش کشته شدهاند.
من پادشاه و خداوند متعال هستم
و من چنین گفتهام.
 16روز نابودی مو�آب نزدیک میشود
و زمان ویرانی �آن بزودی میرسد.
« 17ای تمام شما که در مجاورت مو�آب زندگی میکنید
و از شهرت �آن باخبرید،
برایش ماتم بگیرید.
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بگویید' :چگونه قدرت و اقتدارش درهم شکسته و جاه
و جلالش به پایان رسیده است!'
 18ای ساکنان دبون
از جایگاههای پرشکوه و بلند خود پایین بیایید
و بر روی خاک بنشینید.
ویرانگر مو�آب حاضر است
و قلعههای �آن را خراب کرده است.
 19ای اهالی َعروعیر،
در کنار جاده بایستید و منتظر باشید،
از کسانیکه در حال فرار هستند،
بپرسید چه اتّفاقی افتاده است.
�	20آنها خواهند گفت' :مو�آب سقوط کرده،
برایش ماتم بگیرید� .آبرویش رفته است.
در تمام کرانۀ وادی ارنون اعلام کنید
که مو�آب ویران شده است'.
21روز داوری ش���هرهای واقع در دش���ت ،یعنی ش���هرهای:
ت ِدب َلتایم23 ،قیریتایم،
هصه ،میفاعت22 ،دیبون ،نَبو ،بی 
ُحولونَ ،ی َ
بیتجامول ،بیتمعون24 ،قریوت و ُبصره فرا رس���یده است.
روز داوری تمام شهرهای مو�آب از دور و نزدیک رسیده است.
25قدرت مو�آب درهم شکس���ته و اقتدارش از بین رفته است.
من ،خداوند چنین گفتهام».
موآب خوار خواهد شد

26خداوند گفته است« :مو�آب را مست کنید چون علیه من
شوریده است .مو�آب در اس���تفراغ خود خواهد غلتید و مردم
بر او خواهند خندید27 .ای م���ردم مو�آب �آیا به یاد می�آورید،
چگونه مردم اس���رائیل را مسخره میکردید؟ شما چنان با �آنها
برخورد کردید که گویی �آنها مورد حملۀ یک دسته راهزن قرار
گرفته باشند.
28ای اهالی مو�آب از ش���هرهای خود خارج شوید! بروید و
در گردنۀ کوهها زندگی کنید! مثل کبوترانی زندگی کنید که
لانههای خود را در اطراف یک د ّرۀ عمیق میسازند29 .مردم
مو�آب بسیار مغرورند! من شنیدهام که �آنها چقدر مغرور ،متک ّبر و
از خود راضی هستند� .آنها فکر میکنند که خیلی مهم هستند.
30من ،خداوند ،از نخوت �آنها �آگاهم .ا ّدعاهایش���ان تو خالی
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و کارهایش���ان بیفایده اس���ت31 .پس من برای مردم مو�آب و
اهالی قیرحارس میگویم32 .برای مردم َم ِ
مبه بیش از مردم
وس َ
یعزیر گریه میکنم .ای شهر َم ِ
مبه ،تو مانند تاکی هستی که
وس َ
ش���اخههایش از ورای دریای مرده گذشته و تا به یعزیر رسیده
است .ا ّما اکنون میوههای تابس���تانی تو و انگورهایت همه به
غارت رفته است33 .شادی و شادابی از سرزمین حاصلخیز مو�آب
گرفته شده است .من جلوی جریان شراب را از چرخشتها
گرفتهام ،دیگر کسی نیس���ت که با فریادهای شادی انگور را
برای شراب �آماده کند.
34مردم حشبون و العاله گریه میکنند و صدای گریه �آنها تا
یاحص شنیده میشود؛ حتّی مردم صوغر �آن را میشنوند .در
شهرهای دوردستی مثل حورونایم و عجلت شلیشیا هم صدای
گریۀ �آنها شنیده میشود� .آب رودخانۀ نمریم هم خشک شده
اس���ت35 .من مردم مو�آب را از تقدیم هدایای س���وختنی در
پرستشگاههایشان و گذراندن قربانی برای خدایانشان بازخواهم
داشت .من ،خداوند سخن گفتهام.
�«36آری ،م���ن مثل کس���یکه با �آهنگ نی ،س���وگنامهای را
میخواند قلباً برای مو�آب و مردم قیرحارص در ماتم هس���تم،
چون هرچه داشتهاند از بین رفته اس���ت�37 .آنها همه موهای
سرشان و ریشهای خود را تراشیدهاند .همۀ �آنها دستهای خود
را با تیغ مجروح کردهاند و با پلاس خود را پوشاندهاند38 .در
روی بام تمام خانههای مو�آب و در میدانهای شهر چیزی جز
سوگواری دیده نمیشود .چون من مو�آب را مثل کوزهای که
هیچکس راغب �آن نیست ،شکستم39 .مو�آب درهم شکسته
اس���ت! فریاد بزنید! مو�آب شرمسار شده اس���ت ،به ویرانهای
تبدیل شده و تمام ملّتهای اطراف او را مسخره میکنند .من،
خداوند چنین گفتهام».
گریزی برای موآب نیست

40خداوند گفته است که ملّتی مانند عقاب با بالهای گسترده
با سرعت بر سر مو�آب فرود خواهد �آمد41 .و شهرها و قلعههای
دفاعی �آنها را میگیرد .در �آن روز سربازان مو�آب مثل زنان در
حال زایمان در ترس خواهند بود42 .مو�آب ویران میش���ود و
دیگر به عنوان یک ملّت وجود نخواهند داشت ،چون علیه من
شوریده است43 .وحشت ،چاله و دام در انتظار مردم مو�آب
خواهد بود44 .هر که از وحش���ت بگری���زد به چاله میافتد و
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هرکه از چاله بیرون بیاید به دام خواهد افتاد ،چون خداوند زمانی
را برای ویرانی مو�آب تعیین کرده است45 .پناهندگان درمانده،
برای سرپناه به حشبون -شهری که روزی سیحون پادشاه �آن بود-
رومی�آوردند؛ ا ّما �آن شهر در �آتش شعلهور است� .آتش تمام مرزها
و قلّههای کوهستانی مردم جنگ دوست مو�آب را سوزانیده است.
46وای بر مردم مو�آب! مردمی که کموش را میپرستیدند از بین
رفتند و پسران و دختران �آنها را به اسارت بردهاند.
47ا ّما خداوند در �آینده مو�آب را دوباره کامیاب خواهد کرد.
این چیزهایی است که خداوند برای مو�آب گفته و واقع خواهد
شد.

49

داوری خداوند دربارۀ عمونیان

این است �آنچه خداوند به عمونیان گفته است:
«مردان اسرائیلی کجا هس���تند؟ �آیا کسی نیست
که از سرزمین �آنها دفاع کند؟ چرا �آنها اجازه میدهند مردمی
که بت ِمل ُکوم را میپرستیدند ،س���رزمین متعلّق به طایفۀ جاد
را بگیرند و در �آن س���اکن ش���وند؟ 2ا ّما بزودی زمانی میرسد
که من صدای جنگ را به گوش مردم پایتخت یعنی شهر ربه
خواهم رسانید� .آن شهر ویران خواهد شد و روستاهای �آن در
�آتش خواهد سوخت� .آنگاه اسرائیل سرزمینش را که به وسیلۀ
دیگران اشغال شده بود ،پس خواهد گرفت3 .ای مردم حشبون
گریه کنید ،ش���هرهای عای ویران ش���ده! ای زنهای ربه ماتم
بگیرید! لباس عزا برتن کنید .سرگردان و بیهدف فرار کنید.
ِمل ُکوم خدای شما به همراه کاهنان و شاهزادگان اسیر و تبعید
خواهند ش���د4 .ای مردم بیوفا چرا اینقدر به خود میبالید؟
دیگر در ش���ما نیرویی نمانده .چرا هن���وز برقدرت خود متّکی
هس���تید و میگویید که هیچکس جر�أت ندارد به ش���ما حمله
کند؟ 5من خداوند ،خدای متعال ش���ما را از هر جهت دچار
وحشت خواهم کرد .همۀ شما پا به فرار خواهید گذاشت و
همه از ترس جان خود خواهید گریخت و کسی نخواهد بود
که سربازان را دوباره جمع کند.
«6ا ّما بعد از مدّتی ،من رفاه را دوباره به عمون برمیگردانم.
من ،خداوند چنین گفتهام».
داوری خداوند دربارۀ َادوم

7این است �آنچه خداوند متعال دربارۀ اَدوم گفته است�« :آیا
مردم اَدوم حس تشخیص خود را از دست دادهاند؟ �آیا مشاورین
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�آنها دیگر نمیتوانند به �آنها بگویند که چه باید بکنند؟ �آیا تمام
حکمت �آنها از بین رفته اس���ت؟ 8ای م���ردم ِددان بازگردید،
فرار کنید و مخفی شوید! من فرزندان عیسو را از بین خواهم
برد ،چون زمان �آن رس���یده اس���ت که �آنها را مجازات کنم.
9وقت���ی مردم انگور میچینند ،بعضی از خوش���هها را در تاک
نگه میدارند و وقتی دزدان در شب می�آیند� ،آنها فقط �آنچه را
میخواهند میبرند10 .ا ّما من فرزندان عیسو را کاملا ً لخت کرده
و مخفیگاههای ایشان را برملا نمودهام و دیگر �آنها نمیتوانند
خود را مخفی کنند .تمام مردم اَدوم از بین رفتهاند .حتّی یک
نفر از �آنها باقی نمانده است11 .یتیمان خود را نزد من بیاورید
و من از �آنها تو ّجه خواهم کرد .بیوهزنان شما میتوانند به من
متّکی باشند.
12حتّی کسانیکه مستوجب تنبیه نبودند ،مجبور شدند از این
جام مجازات بنوشند� ،آیا فکر میکنید شما تنبیه نخواهید شد؟
13من س���وگند خوردهام که شهر ُبصره به بیابان و به منظرهای
وحشتناک تبدیل خواهد شد .مردم �آن را مسخره و اسمش را
به عنوان نفرین و لعنت به کار خواهند برد .تمام روس���تاهای
اطراف �آن برای همیشه ویران خواهند ماند .من ،خداوند چنین
گفتهام».
14من گفتم« :ای م���ردم اَدوم ،من پیامی از جانب خداوند
دریافت کردهام .او رس���ولی فرس���تاده تا به تمام ملّتها بگوید
ارتشهای خود را جمع کنند و برای حمله به شما �آماده شوند.
15خداوند ش���ما را ضعیف میسازد و کس���ی به شما احترام
نخواهد گذاشت16 .غرورتان شما را فریفته است� ،آنقدر که
فکر میکنید کسی از شما نمیترسد .شما بر فراز صخرهها و
در بالای کوههای بلند زندگی میکنید ،حتّی اگر مثل عقاب
زندگی کنید ،خداوند ش���ما را به زیر خواه���د �آورد .خداوند
چنین گفته است».
17خداوند گفت« :همان بلایی بر سر اَدوم خواهم �آورد که
بر سر سدوم و غموره �آمد وقتیکه �آنها و شهرهای اطراف �آنها
نابود شدند .دیگر کس���ی در �آنجا زندگی نخواهد کرد .من،
خداوند سخن گفتهام18 .همان بلایی که به سر سدوم و غموره
در زمانی که تمام ش���هرهای اطراف �آنها ویران شد ،همان بر
س���ر اَدوم خواهد �آمد .هیچکس دیگ���ر در �آن زندگی نخواهد
کرد19 .مانند شیری که از جنگلهای انبوه کرانههای رود اردن
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بیرون می�آید و به س���وی چمنزارهای سرسبز پیش میرود ،به
همان نحو من خواهم �آمد و مردم اَدوم ناگهان از سرزمین خود
پا به فرار میگذارند� .آنگاه رهبری که من برگزینم بر�آن ملّت
حکومت خواهد کرد .چه کسی را میتوان با من مقایسه کرد؟
چه حکومتی میتواند با من مخالفت کند؟ 20پس به نقشهای
که من علیه اَدوم کش���یدهام و به �آنچه بر سر مردم شهر تیمان
می�آورم ،تو ّجه کنید .حتّی کودکان �آنها را ِکشا ن ِکشان خواهند
برد؛ همه وحشتزده خواهند بود21 .زمانی که اَدوم سقوط کند،
چنان سر و صدایی ایجاد خواهند کرد که تمام دنیا را به لرزه
میاندازد و فریادهای وحشتزدۀ �آنها تا خلیج عقبه شنیده خواهد
شد22 .دشمن مثل عقابی با پرهای گشوده بر سر ُبصره فرود
خواهد �آمد .در �آن روز سربازان اَدومی مثل زنان در حال زایمان
خواهند ترسید.
داوری خداوند دربارۀ دمشق

23این است �آنچه خداوند دربارۀ دمشق گفته است« :مردم
شهرهای حمات و ارفاد نگران و ناراحتند ،چون �آنها خبرهای
بد شنیدهاند .تشویش مثل امواج دریا �آنها را فرو گرفته است،
و �آنها نمیتوانند �آرام بگیرند24 .مردم دمشق ضعیفند و از ترس
فرار کردهان���د� .آنها مثل زنی در حال زایم���ان ،در درد و رنج
هستند25 .شهر مش���هوری که �آنقدر شاد بود کاملا ً متروک
شده26 .در �آن روز مردان جوانش در کوچههای شهر کُشته و
سربازانش همه نابود خواهند شد27 .من دیوارهای دمشق را به
�آتش خواهم کشید و قصرهای بنهدد پادشاه را خواهم سوزانید.
من ،خداوند متعال ،چنین گفتهام».
داوری خداوند دربارۀ قیدار و حاصور

28این است �آنچه خداوند دربارۀ قبیلۀ قیدار و نواحی زیر نظر
حاصور -که قبلا ً به وس���یلۀ نبوکدنصر پادش���اه بابل فتح شده
بود -گفته است« :به مردم قیدار حمله کنید و �آن قبیله از مردم
ش���رقی را از بین ببرید! 29چادرها و رمههای �آنها را به همراه
پردههای چادرها و هر �آنچه در درون چادرهایش���ان هس���ت،
همه را تص ّرف کنید .شترهایشان را بگیرید و به مردم بگویید،
'وحشت شما را از هر طرف احاطه کرده است!'
«30ای مردم حاصور ،من ،خداوند به شما اخطار میکنم که
فرار کنید و در جاهای دور مخفی شوید .نبوکدنصر پادشاه بابل
علیه شما توطئه کرده است'31 ،بیایید! به این مردمی که اینقدر
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احساس امن ّیت میکنند حمله کنیم! شهرشان در و دروازهای
ندارد و کاملا ً بیدفاع هستند'.
«32ش���ترها و گلّههای �آنها را بگیری���د! من این مردمانی که
موهای سر خود را کوتاه میکنند ،به هر جهت پراکنده میکنم
و �آنها را از هر طرف گرفتار مصیبت خواهم کرد33 .حاصور
برای همیشه به بیابانی مبدّل خواهد شد که فقط شغالها در �آن
زندگی خواهند کرد .من ،خداوند چنین گفتهام».
داوری خداوند دربارۀ عیالم

34مدّت کمی بعد از �آنکه صدقیا پادش���اه یهودا ش���د،
خداوند متعال دربارۀ کشور عیلام به من 35چنین گفت:
«من تمام کماندارانی را که چنین قدرتی به عیلام دادهاند،
خواهم کُش���ت36 .من بادها را از تمام جه���ان علیه �آنها
میوزانم و م���ردم �آن را در همهجا پراکن���ده خواهم کرد،
به طوری ک���ه جایی در جهان نخواهد بود ک���ه پناه نبرده
باش���ند37 .من مردم عیلام را از دشمنانشان که در صدد
کش���تن �آنها هستند ،هراس���ان خواهم ساخت .در غضب
خودم مردم عیلام را از بین خواهم برد و س���پاهیان را در
تعقی���ب �آنها خواهم فرس���تاد ت���ا همۀ �آنها را ناب���ود کنند.
38من پادش���اهان و رهب���ران �آنها را از بی���ن خواهم برد و
تخت خ���ود را در �آنجا قرار خواه���م داد39 .ا ّما بعداً من
رف���اه و کامیابی را دوباره ب���ه مردم عیل���ام بازمیگردانم.
م���ن ،خداون���د چنی���ن گفتهام».

50

تسخیر بابل

این است پیامی که خداوند دربارۀ بابل و مردمش
به من داد:
« 2این خبر را به همۀ ملّتها برسانید! و �آن را اعلام کنید!
به همه علامت بدهید و این خبر را برسانید!
�آن را پنهان نکنید!
بابل سقوط کرده!
و خدایش َمردوک درهم شکسته است!
ُبتهای بابل رسوا و تصاویر برجستۀ �آنها خرد شدهاند.
 3ملّتی از شمال برای حمله به بابل �آمده و �آن را به بیابان
تبدیل خواهد کرد.
مردان و حیوانات فرار میکنند و دیگر در �آن زندگی
نخواهند کرد.
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بازگشت قوم اسرائیل

4خداوند میگوید« :وقتی �آن زمان فرا رس���د ،مردم اسرائیل
و یه���ودا با هم اش���کریزان به دنبال من ،خدایش���ان خواهند
ب���ود�5 .آنها راه صهیون را میپرس���ند و به همان راه میروند.
�آنها با من عهدی ابدی خواهند بست و هرگز �آن را نخواهند
شکس���ت«6 .قوم من مانند گوسفندانی هستند که شبانانشان
اجازه دادند� ،آنها در کوهها ُگم شوند� .آنها مانند گوسفندان
سرگردان هس���تند واز یک کوه به کوه دیگر میروند ،ا ّما �آنها
فراموش کردهاند خانۀ �آنها کجاست7 .هرکس �آنها را میدید،
به �آنها حمله میکرد .دشمنانشان میگویند�' :آنها علیه خداوند
گناه ورزیدهاند ،پس ما هرچه کردهایم ،غلط نیست .اجدادشان
به خداوند اعتماد کردند ،پس �آنها هم باید نسبت به او امین
و باوفا میبودند!'
«8ای قوم اسرائیل از دست بابلیها بگریزید! �آن سرزمین را
ترک کنید! جلوتر از همه �آنجا را ترک کنید9 .من گروهی از
ملّتهای مقیم شمال را برمیانگیزم و �آنها را وادار میکنم تا به
بابل حمله کنند� .آنها علیه �آن کشور به صف ایستادهاند تا �آن
را فتح کنند� .آنها شکارچیان ماهری هستند که هیچگاه تیر �آنها
به خطا نمیرود10 .بابل تاراج خواهد ش���د و تاراج کنندگان
همهچیز را با خود خواهند برد.
سقوط بابل

11خداوند میگوید« :ای مردم بابل ،شما قوم مرا غارت کردید.
شما مانند گاوی خرمنکوب و مثل اسبی که شیهه میکشد،
جست و خیز میکنید و شاد و خوشحال هستید12 .ا ّما شهر
بزرگ خوار و رسوا خواهد شد .بابل اهم ّیت خود را در میان
ملّتها از دست خواهد داد و به بیابانی خشک و بی�آب مبدّل
خواهد شد13 .بهخاطر خشم من دیگر کسی در بابل زندگی
نخواهد کرد ،چنان ویران خواهد شد که هرکس از �آنجا بگذرد
دچار ُبهت و حیرت خواهد شد.
«14ای کمانداران ،برای جنگ بابل و محاصرۀ �آن ،صف�آرایی
کنید .تیرهای خود را به سوی بابل نشانه بگیرید ،چون بابل
نسبت به من ،خداوند ،گناه ورزیده اس���ت15 .شیپور جنگ
را در اطراف ش���هر به صدا در�آورید! بابل تسلیم شده است.
دیوارهایش درهم شکس���ته و خراب شدهاند .من از مردم بابل
انتقام میگیرم .پس ش���ما هم از �آنها انتق���ام بگیرید و با �آنها
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همانطور رفتار کنید که با شما رفتار کردهاند16 .اجازه ندهید
در این سرزمین بذری کاشته یا محصولی برداشت شود .تمام
بیگانگانی که در �آن زندگی میکنند از ارتش مهاجم خواهند
ترسید و به سرزمینهای خود برخواهند گشت».
بازگشت قوم اسرائیل

17خداوند میگوید« :قوم اسرائیل مانند گوسفندانی هستند
که شیرها در تعقیبش���ان بودند و �آنها را پراکنده کردهاند .اول
امپراتور �آشور به �آنها حمله کرد ،و بعد از �آن نبوکدنصر پادشاه
بابل استخوانهای �آنها را ُخرد کرد18 .به اینخاطر ،من خداوند
متعال ،خدای اسرائیل ،نبوکدنصر پادشاه و کشورش را مجازات
خواهم کرد ،به هم���ان نحوی که امپراتور �آش���ور را به جزای
کارهایش رسانیدم19 .من قوم اسرائیل را به سرزمین خودشان
برمیگردانم� .آنها غذایی را خواهن���د خورد که در کوه کرمل
و در ناحیه باشان میروید ،و �آنها هرقدر بخواهند میتوانند از
محصولات سرزمینهای افرایم و جلعاد بخورند20 .در �آن زمان
دیگر نه گناهی در اسرائیل یافت میشود و نه ظلمی در یهودا،
چون من کس���انی را که جانش���ان را حفظ نمودهام ،خواهم
بخشید .من ،خداوند چنین گفتهام».
داوری خدا دربارۀ بابل

21خداوند میگوید« :به مردم مراتایم و فقود حمله کنید� .آنها
را بکشید و نابود کنید .هرچه به ش���ما دستور میدهم انجام
دهید .من ،خداوند چنین گفتهام22 .فریادهای جنگ در تمام
سرزمین شنیده میش���ود و ویرانی بزرگی به وجود �آمده است.
23بابل تمام جهان را با ُپتک قطعهقطعه کرد و اکنون �آن ُپتک،
خودش را ُخرد کرده اس���ت .تمام ملّتها از �آنچه بر س���ر بابل
�آمده در حیرت هس���تند24 .ای بابل ،تو علیه من جنگیدی و
عاقبت در دامی که من برایت گسترده بودم و تو از �آن بیخبر
ب���ودی ،افتادی25 .م���ن ز ّرادخانۀ خود را گش���ودم و از روی
خشم� ،آنها را بیرون �آوردم چون من خداوند متعال ،هنوز کارم
با بابل تمام نشده اس���ت26 .از هر طرف به �آن حمله کنید و
درهای انبارهای غلا ّت را بگشایید! غنیمتهای جنگی را مثل
خرمنهای غلا ّت جمع کنید! این کش���ور را ویران کنید! هیچ
چیز را باقی نگذارید27 .تمام سربازانش���ان را بکشید� ،آنها را
قتل عام کنید! مردم بابل محکوم به فنا هستند .زمان مجازات
�آنها فرا رسیده است!»
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(28پناهندگانی که از بابل فرار میکنند و به اورشلیم می�آیند،
میگویند خداوند چگونه از م���ردم بابل بهخاطر �آنچه در معبد
بزرگ کرده بودند ،انتقام گرفت).
«29ب���ه کمانداران بگویی���د به بابل حمله کنی���د و نگذارید
هیچکس فرار کند� .آن را به جزای کارهایش برسانید ،و با او
همانطور رفتار کنید که او با دیگران رفتار کرده است ،چون
او با غرور علیه من ،تنها قدّوس اس���رائیل عمل نموده است.
30از این رو مردان جوانش در کوچههای ش���هر کشته خواهند
شد ،و تمام س���ربازانش در �آن روز از بین خواهند رفت .من،
خداوند چنین گفتهام.
«31ای بابل ،تو بس���یار مغرور ش���دهای ،پس من ،خداوند،
خدای متعال علیه تو هستم! زمان �آن رسیده که تو را تنبیه کنم.
32ملّت مغرور تو لغزش میخورند و خواهند افتاد و هیچکس
به تو کمک نمیکند که دوباره بلند ش���وی .من شهرهای تو
را به �آتش خواهم کش���ید و هرچه در اطراف �آنهاست از بین
خواهند رفت».
33خداوند متعال میگوید« :بر مردم اسرائیل و یهودا بسیار ظلم
شده است .کسانیکه �آنها را اسیر کردهاند ،به دقّت مواظب
�آنها هستند و نمیگذارند �آنها بروند34 .ا ّما کسیکه �آنها را �آزاد
میسازد قوی است و نامش خداوند متعال میباشد .او خودش
از �آنها دفاع خواهد کرد و صلح و �آرامش را بر تمام روی زمین
و نا�آرامی و �آشوب را در بابل به وجود خواهد �آورد».
35خداوند میگوید:
«بابل ،مردم �آن،
فرمانروایان و حکیمانش
همه مستوجب مرگ میباشند.
 36مرگ بر �آن انبیای دروغین و احمق �آنها!
مرگ بر �آن سربازان ترسو و وحشتزدۀ �آنها!
 37اسبان و ا ّرابههای �آن را از بین ببرید!
مرگ بر �آن سربازان مزدور بیعرضۀ �آنها!
خزانههای �آنها را خراب
و ذخایر �آنها را به غارت ببرید.
 38سرزمین �آنها را گرفتار خشکسالی
و رودهای �آن را بخشکانید.
بابل سرزمین ُبتهای وحشتناکی است
1478

ارمیا  50و51 

که مردمانش را فریفتهاند.
«39از این رو بابل مسکن حیوانات وحشی و کفتارها و پرندگان
ناپاک خواهد بود .دیگر هیچوقت کسی در �آن زندگی نخواهد
کرد و برای همیش���ه متروک خواهد بود40 .بابل دچار همان
سرنوشتی خواهد شد که سدوم و غموره را گرفتار کردم ،وقتیکه
�آنها را با تمام شهرهای اطرافشان از بین ببرم .دیگر هرگز کسی
در �آن زندگی نخواهد کرد .من ،خداوند چنین گفتهام.
« 41مردمی از کشوری در شمال می�آیند،
ملّتی قوی و از جاهای دور،
پادشاهان زیادی برای جنگ �آماده میشوند.
�	42آنها کمانها و نیزههای خود را برداشتهاند،
�آنها ظالم و بیرحمند.
فریاد �آنها مثل دریای خروشان است،
و سوار بر اسب پیش میروند.
�آنها �آمادۀ جنگ با بابل هستند.
 43پادشاه بابل این خبر را میشنود،
و دستهایش سست میشود.
تشویش او را فرا میگیرد
و دردی مثل درد زنی در حال زایمان او را فرا میگیرد.
44م���ن ،خداوند ،مثل ش���یری که از بیش���های در کنار رود
اردن بی���رون می�آید و به طرف چمنزارها میرود ،تمام بابلیها
را مجبور میکنم به طور ناگهانی از شهر خودشان فرار کنند.
�آن���گاه رهبری که من انتخاب میکنم ،ب���ر �آن ملّت حکومت
خواهد کرد .چه کس���ی را میتوانید با من مقایسه کنید؟ چه
کسی جر�أت دارد مرا به مبارزه بطلبد؟ چه فرمانروایی میتواند
با من مخالفت نماید؟ 45پس به نقش���های که من علیه ش���هر
بابل کشیدم و به �آنچه میخواهم بر سر مردم بابل بیاورم گوش
کنید .حتّی کودکان �آنها را بزور خواهند برد و همه وحشتزده
خواهند ش���د46 .وقتی بابل س���قوط کند چنان سر و صدایی
برمیخیزد که تمام زمین به لرزه خواهد افتاد و فریاد �آنها را سایر
ملّتها خواهند شنید».

51

مجازاتهای دیگر بابل

خداوند میگوید« :بادی وی���ران کننده بر بابل و
مردم �آن خواهد وزید2 .من بیگانگان را میفرستم
تا مثل بادی که کاهها را پراکنده میکند بابل را ویران کنند.
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وقتی �آن روز ویرانی برس���د� ،آنها از هر طرف حمله میکنند و
شهر را لخت خواهند کرد3 .به سربازانش فرصت ندهید تیرهای
خود را از کمان رها کنند یا زرههای خود را بپوشند .نگذارید
هیچیک از جوانان �آنها زنده بماند! تمام ارتش را نابود کنید.
�4آنها زخمی میشوند و در کوچههای شهرهای خودشان خواهند
مرد5 .من ،خداوند متعال ،اسرائیل و یهودا را ترک نکردهام،
هرچند �آنها علیه من ،قدّوس اسرائیل ،گناه ورزیدهاند 6از بابل
فرار کنید! ب���رای نجات جانهایتان بگریزید! بهخاطر گناه بابل
خود را به کش���تن ندهید .من اکنون انتقام خود را میگیرم و
�آن را به مجازاتی که مستوجب �آن است خواهم رسانید7 .بابل
مثل جامی ز ّرین در دس���ت من بود که تمام جهان را مس���ت
میکرد .ملّتها از ش���راب او نوشیدند و عقل خود را از دست
دادند8 .بابل ناگهان س���قوط کرد و ویران شد! برای �آن ماتم
بگیرید! برای درمان زخمهای او در پی مرحم باش���ید ،شاید
بتوان �آن را شفا داد9 .بیگانگانی که در �آنجا زندگی میکنند
گفتهاند' :ما کوشیدیم به بابل کمک کنیم ا ّما دیگر خیلی دیر
ش���ده بود .بیایید اکنون اینجا را ترک کنی���م و به وطن خود
بازگردیم .خداوند با تمام قدرت خود بابل را مجازات کرده و
�آن را کاملا ً ویران ساخته است»'.
10خداوند میگوید« :ای قوم من فریاد بزنید و بگویید' :خداوند
نش���ان داده که حق با ما بود .بیایید برویم و به مردم اورشلیم
بگوییم خداوند خدای ما ،چه کرده است»'.
11خداوند پادشاهان ماد را برانگیخته است ،چون میخواهد
بابل را ویران کند .او به این نحو از کسانیکه معبد بزرگ او
را خراب کردند ،انتقام میگیرد .فرماندهان سپاه فرمان میدهند
و میگویند« :تیرهای خود را تیز کنید! سپرهای خود را �آماده
سازید! 12علامت حمله به دیوارهای بابل را بدهید! پستهای
نگهبانی و مراقبت را تقویت کنی���د! مردانی را در کمینگاهها
بگذارید!»
�آنچه را که خداوند گفته بود به روز بابل می�آورد� ،آورده است.
13بابل رودهای فراوان و ذخایر سرش���اری دارد ،ا ّما زمانش به
پایان رسیده و رشتۀ زندگیاش بریده ش���ده است14 .خداوند
متعال به ذات خود س���وگند یادکرده که او مردان بسیاری را
برای هجوم به بابل میفرستد و �آنها مانند دستههای ملخ به �آن
حمله خواهند کرد ،و فریاد پیروزی برمی�آورند.
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 15خداوند با قدرت خود زمین را ساخت؛
و با حکمت خویش جهان را �آفرید
و �آسمانها را گسترانید.
 16به فرمان او �آبهای بالای �آسمان میغ ّرند؛
و ابرها را از کرانههای زمین می�آورد.
او درخشش برق را در باران ایجاد میکند
و از خزانۀ خود باد میفرستد.
 17با دیدن اینها مردم احساس حماقت و بیخردی
میکنند،
�آنها که بت را میسازند سرخورده و سرافکنده خواهند
شد،
چون خدایانی که �آنها ساختند دروغین و بیجان
هستند.
 18این ُبتها بیارزش و مسخرهاند،
وقتی خداوند برای تسویه حساب با �آنها بیاید �آنها همه
نابود خواهند شد.
 19خدای یعقوب مثل �آنها نیست؛
او خدایی است که همهچیز را �آفرید،
و قوم اسرائیل را به عنوان قوم خاص خودش برگزید.
نام او خداوند متعال است.
پُتک خداوند

20خداوند میگوید:
«ای بابل تو ُپتکی هستی در دست من و سلاحی برای
جنگ.
من از تو برای درهم کوبیدن ملّتها و سلطنتها استفاده
کردم،
 21تا اسبها را به همراه اسبسواران،
و ا ّرابهها را با ا ّرابهرانهای �آنها درهم بشکنم،
 22تا مردان و زنان را ب ُکشم،
پیر و جوان را از َدم تیغ بگذرانم
و پسران و دختران را نابود کنم.
 23و تا چوپانان را به همراه رمههایشان،
و کشاورزان را با اسبهای شخمزنی �آنها به قتل برسانم
و تا فرمانروایان و بزرگان را ُخرد و نابود کنم».
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24خداوند میگوید« :تو خواهی دید که چگونه بابل و مردمش
را بهخاطر شرارتهای �آنها نس���بت به اورشلیم مکافات خواهم
کرد25 .ای بابل ،تو مانند کوهی هستی که تمام ُدنیا را نابود
کرده ،ا ّما من ،خداوند که دشمن تو هستم ،مانع تو میشوم،
تو را مثل زمین هموار میکنم و تو را در خاکستر رها میکنم.
26هیچیک از س���نگریزههایی که از خرابههای تو میریزد برای
بنای ساختمانی دیگر به کار نخواهد رفت و تا ابد به صورت
کویری باقی خواهی ماند .من ،خداوند چنین گفتهام.
«27علامت حمله را بدهید! ش���یپورها را به صدا در�آورید تا
ملّتها بش���نوند .ملّتها را برای جنگ علیه بابل �آماده کنید .به
پادشاهان �آرارات ،مینی و اشکناز بگویید حمله کنند .فرماندهی
را برای رهبری حمله انتخاب کنید .اس���بها را مانند تودههای
ملخ بیاورید28 .ملّتها را �آمادۀ جنگ با بابل کنید .پادشاهان ماد
را به همراه رهبران و افسران �آنها و تمام ارتشهای کشورهای
زیرنظرشان به �آنجا بفرستید29 .زمین میلرزد و در خود میپیچد،
چون خداوند نقش���ۀ خود را اجرا میکند و بابل را به کویری
مبدّل خواهند کرد ،جایی که دیگر کسی نتواند در �آن زندگی
کند30 .سربازان بابلی دست از جنگ کشیدهاند و در قلعههای
خود ماندهاند� .آنها جر�أت خود را از دس���ت داده و مثل زنان
شدهاند .دروازههای شهر شکسته و خانهها در �آتش میسوزند.
31قاصدها یکی پس از دیگری میدوند تا به پادشاه بابل بگویند
که دش���من از تمام اطراف به داخل ش���هر رخنه کرده است.
32دشمن ُپل روی رودخانهها را گرفته و قلعهها را به �آتش کشیده
است .سربازان بابلی هراسان ش���دهاند33 .بزودی دشمن �آنها
را مثل دانههای گندمی در خرمنکوب ُخرد خواهد کرد .من،
خداوند متعال ،خدای اسرائیل ،چنین گفتهام».
 34پادشاه بابل ،اورشلیم را ُبرید و خورد.
او شهر را مثل یک کوزه خالی کرد،
و مانند یک هیولا �آن را بلعید.
هرچه را خواست برد
و بق ّیه را دور ریخت.
 35مردم صهیون خواهند گفت:
«بابل مسئول خشونتهایی است
که بر ما تحمیل شد».
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مردم اورشلیم هم خواهند گفت:
«بابل مسئول تمام ستمهایی است
که ما تح ّمل کردهایم».

خداوند به اسرائیل کمک خواهد کرد

36پس خداوند به مردم اورشلیم گفت« :من دفاع از شما را
به عهده میگیرم و دش���منانتان را بهخاطر �آنچه با شما کردند
مجازات خواهم کرد .من سرچشمۀ �آبهای بابل و رودهای �آن
را خشک خواهم کرد�37 .آن کشور به خرابهای تبدیل میشود
که فقط حیوانات وحش���ی در �آن زندگی خواهند کرد .منظرۀ
وحشتناکی خواهد شد .دیگر کسی در �آن زندگی نخواهد کرد
و هر بینندهای در حیرت خواهد افتاد38 .تمام مردم بابل مانند
ش���یر میغ ّرند ،و مانند شیر بچگان ُخرناس میکش���ند�39 .آیا
�آنها ُپر اش���تها هس���تند؟ برای �آنها ضیافتی برپا میکنم و همۀ
�آنها را سرخوش و مست خواهم کرد� .آنگاه �آنها به خوابی فرو
میروند که هیچگاه از �آن بیدار نخواهند ش���د�40 .آنها را مثل
گوس���فند و ُبز و قوچ برای سلاخی خواهم برد .من ،خداوند
چنین گفتهام».
سرنوشت بابل

41خداوند دربارۀ بابل میگوید« :شهری که تمام جهان �آن
را میستودند ،تسخیر شده اس���ت! بابل برای سایر ملّتها چه
منظرۀ وحشتناکی شده است! �42آب دریا ،بابل را فراگرفته و
امواج خروشانش �آن را پوشانیده اس���ت43 .شهرهایش منظرۀ
وحشتناکی را به وجود �آوردهاند و مثل بیابان خشک و بی�آب
و علف هستند ،جایی که هیچکس نه در �آن زندگی میکند و
نه از �آنجا میگذرد44 .من بِل خدای بابل را مجازات خواهم
کرد و او را وادار میکنم هرچ���ه را دزدیده پس بدهد .دیگر
هیچ ملّتی او را پرستش نخواهد کرد.
«دیوارهای بابل افتاده است45 .ای مردم اسرائیل از �آنجا فرار
کنید .بگریزید و جانتان را از شدّت خشم من نجات دهید.
46نگذارید بهخاطر ش���ایعاتی که میشنوید جر�أت خودتان را
از دست بدهید یا هراسان شوید .هرس���ال چیز تازهای شایعه
میشود؛ ش���ایعات مربوط به خشونت در س���رزمینی یا جنگ
پادشاهی بابل با پادشاه دیگر47 .پس بزودی زمان �آن خواهد
رسید که من به حس���اب ُبتهای بابل برسم .تمام کشور رسوا
و مردمش کشته میش���وند48 .وقتی بابل به دست مردمی که
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از شمال برای ویرانی �آن می�آیند ،سقوط کند تمام موجودات
در زمین و �آسمان فریاد شادی برمی�آورند49 .بابل باعث مرگ
مردم در تمام جهان ش���د و اکنون بابل بهخاطر مرگ بسیاری
از قوم اسرائیل سقوط خواهد کرد .من ،خداوند این را چنین
گفتهام».
پیام خداوند به یهودیان ساکن بابل

50خداوند به قوم خود در بابل چنین میگوید« :شما از مرگ
نجات یافتید! اکنون بروید! ت�أخیر نکنید! هرچند از وطن خود
دور هس���تید ،دربارۀ من ،خداوند خودتان ،بیندیشید و به یاد
اورشلیم باشید51 .شما میگویید« :ما رسوا و شرمسار شدهایم،
احساس درماندگی میکنیم ،چون بیگانگان مکانهای مقدّس
در معبد بزرگ ما را اش���غال کردهان���د52 .در �آن صورت من
میگویم که وقت �آن رسیده که به حساب ُبتهای بابل برسم و
زخمی شدگان در سرتاسر کشور در ناله و شیون خواهند بود.
53حتّی اگر بابل به �آسمان صعود کند و در �آن قلعۀ محکمی
بنا کند ،من باز هم مردم را برای نابودی �آن خواهم فرس���تاد.
من ،خداوند چنین گفتهام».
ویرانی بابل

54خداوند میگوید:
«به فریادهای گریه و زاری از بابل گوش کنید،
ماتم �آنها را برای ویرانی سرزمین بشنوید.
 55من بابل را ویران میکنم
و �آن را در سکوت فرو میبرم.
ارتشها مثل امواج خروشان هجوم می�آورند
و با فریادی بلند حمله میکنند.
�	56آنها برای ویرانی بابل �آمدهاند،
سربازهایش دستگیر شدهاند
و کمانهاهایشان شکستهاند.
من خدایی هستم که شریر را مجازات میکند
و بابل را کاملا ً به جزای شرارتش خواهم رسانید.
 57من فرمانروایان ،خردمندان ،رهبران و سربازان
�آن را در مستی فرو میبرم.
�آنها میخوابند و دیگر بیدار نخواهند شد.
من پادشاه چنین گفتهام،
من خداوند متعال هستم.
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 58دیوارهای مستحکم بابل فرو خواهد ریخت،
و دروازههای بلند �آن در �آتش خواهد سوخت.
زحمت ملّتها همه بیهوده
و کوششهایشان خستهکننده و بیثمر است.
من ،خداوند متعال ،چنین گفتهام».
پیام ارمیا به بابل فرستاده میشود

59سرایا -پس���ر نیریا -و نوۀ محسیا ،سرپرست امور شخصی
صدقیای پادشاه بود .در چهارمین سال سلطنت صدقیا پادشاه
یهودا ،سریا به همراه پادشاه به بابل میرفت و بعضی دستورات
را به او دادم60 .من در کتابی ،فهرس���ت تمام ویرانیهایی که
بابل قرار است متح ّمل شود و سایر چیزها را دربارۀ بابل نوشته
بودم61 .من به سریا گفتم« :وقتی به بابل رسیدی حتماً هرچه
را در این طومار نوشته شده با صدای بلند برای همه بخوان.
62بعد دعا کن و بگو' :ای خداوند تو گفتهای که این مکان
را ویران میکنی ،به طوری که دیگر هیچ موجود زندهای -نه
انس���ان و نه حیوان -نتواند در �آن زندگی کند ،و �آن تا ابد به
صورت یک بیابان خواهد بود63 '.س���ریا ،وقتی خواندن این
کتاب را تمام کردی �آنگاه �آن را به سنگی ببند و �آن را در رود
فرات بیانداز64 .و بگو' :این اس���ت �آنچه به سر بابل خواهد
�آمد -غرق میش���ود و دیگر برنخواهد خواست -و این بهخاطر
بلایی است که خداوند بر بابل روا داشته است»'.
پیامهای ارمیا اینجا به پایان میرسد.

52

سقوط اورشلیم

(دوم پادشاهان )7:25-18:24

وقتی صدقیا بیست و یک ساله بود پادشاه یهودا
ش���د و مدّت یازده سال در اورش���لیم حکومت
کرد .نام مادرش حمیطل دختر ارمیا از اهالی ش���هر لبنه بود.
2صدقیای پادشاه مانند یهویاقیم پادشاه ،علیه خداوند مرتکب
گناه شده بود3 .خداوند چنان نسبت به مردم اورشلیم و یهودا
خشمگین شد که �آنها را از نظر خود دور کرد.
صدقیا علیه نبوکدنصر پادشاه بابل شورید4 ،پس نبوکدنصر
هم با تمام سپاه خود �آمد و در روز دهم از ماه دهم در نهمین
سال سلطنت صدقیا به اورشلیم حمله کرد� .آنها اطراف شهر
اردو زدند و شهر را محاصره کردند 5و �آن را تا یازدهمین سال
سلطنت صدقیا در محاصره نگاه داشتند6 .در نهمین روز ماه
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چهارم همان سال ،زمانی که بهخاطر قحطی دیگر چیزی باقی
نمانده بود که مردم بخورند7 ،دیوارهای ش���هر درهم شکسته
شد .گرچه بابلیها شهر را در محاصره داشتند ،تمام سربازان
موفّق شدند شبانه فرار کنند� .آنها شهر را از راه باغهای سلطنتی
ترک کردند و از دروازۀ �آب که دو دیوار را به هم مربوط میکرد،
گذشتند و به سوی دشت اردن فرار کردند 8ا ّما ارتش بابل ،به
دنبال �آنها به تعقیب صدقیای پادشاه رفت .و او را در دشتهای
نزدیک اریحا دستگیر کرد و تمام سربازانش او را ترک کردند.
9صدقیا را به حضور نبوکدنصر که در �آن زمان در شهر ربله ،در
سرزمین حمات بود ،بردند و در �آنجا نبوکدنصر حکم مجازات
او را صادر کرد10 .در ربله جلوی چشمان صدقیا ،پسران او
را کشتند و تمام بزرگان یهودا را اعدام کردند11 .بعد از اینکه
صدقیا را کور کرد او را به زنجیر بست و به بابل برد .صدقیا
تا روز مرگش در بابل زندانی بود.
خراب کردن معبد بزرگ

(دوم پادشاهان )17-8:25

12در روز ده���م از ماه پنجم در نوزدهمین س���ال س���لطنت
نبوکدنصر پادش���اه ،نبوزرادان مش���اور و فرماندۀ ارتش او وارد
اورشلیم ش���د13 .او معبد بزرگ ،کاخ سلطنتی ،و خانههای
بزرگان اورش���لیم را �آتش زد 14و س���ربازانش دیوارهای شهر را
خراب کردند15 .بع���د از �آن ،نبوزرادان همۀ مردانی را که در
شهر مانده بودند ،به همراه بق ّیۀ صنعتگران و همچنین کسانیکه
خودش���ان را به بابلیها تسلیم کرده بودند ،همه را به اسارت
به بابل برد16 .ا ّما در یه���ودا ،او بعضی از فقیرترین مردمان را
که مالک هیچ ملکی نبودند ،نگاه داشت و به کار کردن در
تاکستانها و مزارع مجبور کرد.
17بابلیها ،ستونهای برنزی و پایههای �آن را که در معبد بزرگ
بود قطعهقطعه کردند و به همراه حوضچۀ بزرگ و تمام برنزهایی
که در معبد بزرگ بود ،همه را به بابل بردند�18 .آنها همچنین
بیله���ا و خاکاندازهایی که برای تمیز کردن قربانگاه اس���تفاده
میشد ،چراغها ،کاسههایی که برای نگاه داشتن خون قربانیها
به کار میرفت ،و کاسههای مخصوص سوزاندن ُبخور و تمام
وسایل برنزی دیگری که در معبد بزرگ از �آنها استفاده میشد،
همه را به بابل بردند�19 .آنها همچنین هر چیزی را که از طلا و
نقره درست شده بود ،مانند :منقلها ،کاسهها برای نگاهداری
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خون قربانیها ،ظروف مخصوص برای جمع کردن خاکس���تر،
مشعلدانها ،کاسههایی که برای سوزاندن ُبخور به کار میرفت،
جامهایی که برای ریختن شرابهای تقدیم شده استفاده میشد،
همه را با خود بردند20 .تمام اش���یای برنزی که سلیمان پادشاه
برای معبد بزرگ ساخته بود مانند :دو ستون و حوضچۀ برنزی و
مجسمۀهای دوازده گاوی که حوضچه بر روی �آنها قرار داشت
را نیز با خود بردند� .آنها �آنقدر سنگین بودند که نمیتوانستند �آنها
را وزن کنند22-21 .دو ستون کاملا ً مثل هم بودند ،ارتفاع �آنها
در حدود هشت متر و محیط �آنها در حدود پنج و نیم متر بود.
داخلشان خالی و ضخامت فلز جدار خارجی �آن هفت سانتیمتر
بود .در بالای هریک از ستونها تاجی قرار داشت ،به ارتفاع دو
متر و نیم .تمام اطراف ستونها کندهکاری و با شاخههای انارهای
برنزی م ّزین شده بود23 .بر روی هر ستون صد انار کندهکاری
شده بود و نود و شش عدد از �آنها از پایین قابل رؤیت بود.
مردم یهودا هم به بابل برده میشوند

(دوم پادشاهان  21-18:25و )30-27

24علاوه بر �آن ،نبوزرادان فرمانده سپاه ،سریا کاهن اعظم،
َصفَنیا معاون او و س���ه نفر دیگر از ب���زرگان معبد بزرگ را به
اس���ارت گرفت25 .در داخل ش���هر او افس���ری که فرماندهی
سربازان را به عهده داشت به همراه هفت نفر دیگر از مشاوران
شخصی پادش���اه ،معاون فرمانده -که مس���ئول بایگانی ارتش
بود -و ش���صت نفر از بزرگان یهودا ،همه را به اس���ارت برد.
26نبوزرادان همۀ �آنها را به حضور نبوکدنصر پادشاه برد که در
�آن زمان در ربله27 ،واقع در محلۀ حمات بود .پادشاه دستور
داد همۀ �آنها کشته شوند.
به این ترتیب ،مردم یهودا از سرزمین خودشان تبعید شدند.
28این اس���ت تعداد مردمی که نبوکدنصر به اس���ارت برد :در
سال هفتم سلطنت خود سه هزار و بیست و سه نفر از یهودا؛
29در سال هجدهم پادشاهی نبوکدنصر ،هشتصد و سی و دو
نفر از اورشلیم به اسیری برد؛ 30در سال بیست و سوم سلطنت
نبوکدنصر ،نبوزرادان ،فرماندۀ نگهبانان هفتصد و چهل و پنج
نفر از یهودا را به اس���یری برد .بنابراین در مجموع چهار هزار
و ششصد نفر تبعید شدند.
31در روز بیس���ت و پنجم ماه دوازدهم سی و هفتمین سال
اسارت یهویاکین ،پادشاه یهودا ،یعنی در نخستین سال سلطنت
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اویل مردوک در بابل ،یهویاکین مورد لطف او قرار گرفت و او
را از زندان �آزاد کرد32 .اویل مردوک با او دوستانه رفتار نمود
و از تمام پادش���اهانی که در بابل در تبعید به سر میبردند ،به
یهویاکین افتخار بیشتر بخشید33 .پس یهویاکین لباس زندانی
خود را کنار گذاشت و او در تمامی عمرش همواره با پادشاه
بر سر یک سفره غذا میخورد34 .یهویاکین تا هنگامیکه زنده
بود ،هر روز از پادشاه بابل مق ّرری دریافت میکرد.
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سوگنامۀ ارمیا
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

2

3
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4

5

سوگنامۀ ارمیا
معرفی کتاب
ّ

کتاب س���وگنامۀ ارمیا مجموعۀ پنج س���وگنامه دربارۀ ویرانی
اورشلیم در سال  586قبل از میلاد و عواقب ناشی از �آن مانند
اسارت میباشد .ضمن نوای غمانگیزی که در سراسر کتاب به
گوش میرسد ،امید به �آینده در سایۀ توکّل به خدا نیز مشاهده
میشود .این سوگنامه در روز سالگرد عزاداری ویرانی اورشلیم
در سال  586قبل از میلاد در موقع مراسم خاص مذهبی توسط
قوم یهود سراییده میشود.
تقسیمبندی کتاب

غمهای اورشلیم 22-1:1
مجازات اورشلیم 22-1:2
مجازات و امید 66-1:3
اورشلیم در ویرانی 22-1:4
طلب رحمت 22-1:5
غمهای اورشلیم

 1اورشلیم که زمانی شهری ُپر جمع ّیت بود،
اکنون متروک و تنها شده است! اورشلیم شهری که
در جهان ،ع ّزت و شکوهی داشت ،حال بیوه گشته
است.
ملکۀ شهرها بود و اکنون کنیز مردم شده است.
 2شبها زار زار گریه میکند و اشکش ،قطرهقطره بر
گونههایش میریزد.
از تمام دوستانی که داشت ،یک نفر هم برایش باقی
نمانده است.
دوستانش به او خیانت کرده و همگی با او دشمن
شدهاند.
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 3مردم مصیبتزده و بلا دیدۀ یهودا به اسارت رفتهاند.
در بین اقوام جهان زندگی میکنند و جایی برای
استراحت ندارند.
دشمنان دورش را گرفتهاند و راه گریز از هر سو به
رویش بسته شده است.
 4در روزهای مقدّس ،دیگر کسی برای پرستش به معبد
بزرگ نمی�آید.
همۀ دروازههایش متروک شده و کاهنانش �آه میکشند.
دخترانش که سرود میخواندند ،اینک غمگین و
افسردهاند و خودش در رنج و عذاب به سر میبرد.
 5دشمنانش پیروز شده و بدخواهانش به قدرت رسیدهاند،
زیرا خداوند او را بهخاطر گناهان بیشمارش مجازات
کرده است.
فرزندانش به دست دشمنان اسیر و به کشورهای بیگانه
تبعید شدهاند.
 6اورشلیم جلال و شکوه خود را از دست داده است.
رهبرانش مانند �آهوانی هستند که از گرسنگی ضعیف و
ناتوان شدهاند
و نمیتوانند از چنگ صیاد فرار کنند.
 7اورشلیم که اکنون در حال مصیبت است ،دوران گذشته
خود را به یاد می�آورد؛ دورانی که صاحب شکوه و
جلال بزرگی بود.
زمانی که مردمانش اسیر دشمن شدند ،کسی نبود که
به او کمک کند.
دشمن او را شکست داد و به شکست او خندید.
 8اورشلیم بهخاطر گناهان زیاد خود مورد تمسخر قرار
گرفته است.
کسانیکه به او احترام میگذاشتند ،اکنون از او نفرت دارند؛
زیرا برهنگی و وضع شرم�آور او را دیدهاند .او خود نیز
�آه میکشد و روی خود را از خجالت میپوشاند.
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 9لکۀ ننگی بر دامنش بود ولی او اعتنایی به �آن نکرد،
پس به وضع وحشتناکی سقوط نمود و کسی نبود که او
را تسلّی دهد.
دشمنانش پیروز شدند و او در حضور خداوند زاری
میکند و رحمت میطلبد.
 10دشمنان دست دراز کردند و اشیای نفیس او را ربودند.
او به چشم خود دید که اقوام بیگانه،
یعنی �آن کسانیکه ورودشان به معبد بزرگ ممنوع
بود ،به �آنجا داخل شدند.
 11اهالی اورشلیم برای یک لقمه نان� ،آه میکشند.
اشیای نفیس و قیمتی خود را به عوض خوراک
میدهند تا بخورند و نمیرند.
اورشلیم میگوید« :خداوندا ،ببین که چقدر خوار شدهام».
 12به هر رهگذری میگوید« :هیچکس به وضع و حال من
گرفتار نشود!
به من نگاه کنید .ببینید که خداوند هنگام خشم خود
مرا به چه مصیبتی مبتلا ساخته است.
هیچکسی مثل من درد و رنج نکشیده 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 همیشگی رهایم نمود.
« 14گناهانم را به هم پیچید و �آنها را مانند یوغی بر گردنم
انداخت.
توان و نیرویم را از من گرفت
و مرا به دست کسانی تسلیم کرد که در برابرشان
عاجز و بیچارهام.
« 15خداوند ،مردان شجاع مرا ترک کرد.
او لشکری را فرستاد تا جوانان مرا نابود کند.
خداوند ،مردم مرا مانند انگور در چرخشت پایمال کرد.
1492

سوگنامه 1

« 16بهخاطر غمهای خود میگریم و اشک از چشمانم
جاری است.
کسی نیست که مرا تسلّی دهد و جانم را تازه کند.
دشمنانم پیروز گشتهاند و برای فرزندانم �آیندهای
نیست.
« 17دستهای خود را برای کمک دراز میکنم،
ولی کسی به یاری من نمی�آید.
خداوند دشمنانی 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
سرپیچی کردهام.
ا ّما ای مردم جهان ،به درد و رنج من تو ّجه کنید
و ببینید که چطور پسران و دختران ِ
جوان مرا به
اسارت بردند.
« 19از دوستان خود کمک خواستم ،ولی �آنها مرا فریب
دادند.
کاهنان و رهبران من برای خوراک تلاش کردند تا
بخورند و نیرویی پیدا کنند،
ا ّما همگی در جادههای شهر از گرسنگی 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
سرپیچی کردهام.
در جادهها شمشیر و در خانه مرگ در انتظار من است.
« 21همه نالههای مرا میشنوند ،ولی فریادرسی نیست.
دشمنان از مصیبتهایی که تو بر سرم �آوردی،
خوشحال شدند.
خداوندا� ،آن روزی را که وعده دادهای بیاور و
دشمنانم را هم به بلای من گرفتار نما.
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« 22گناهانشان را بهیاد �آور و همانطور که مرا بهخاطر
گناهانم مجازات کردی،
�آنها را هم به سزای کارهایشان برسان.
نالههایم زیاد و دلم بیتاب و بیقرار است».
خداوند اورشلیم را مجازات میکند

 2خداوند دختر صهیون را با ابر خشم و غضب خود
تیره و تار ساخت.
شکوه و جلال اسرائیل را که به اوج �آسمان میرسید،
بر زمین زد
و در هنگام خشم خود حتّی خانۀ خویش را هم از یاد برد.
 2خداوند خانههای اسرائیل را بیرحمانه ویران کرد.
با قهر و غضب ،قلعههای یهودا را منهدم ساخت.
سلطنتش را بیحرمت و حاکمانش را خوار ساخت.
 3با خشم شدید ،قدرت اسرائیل را درهم شکست
و هنگامیکه 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 خوشی و سرفرازی ما بودند،
هلاک ساخت.
ِ
غضب او را احساس کردیم.
ش
در اورشلیم ،سوزش �آت ِ
 5خداوند مثل یک دشمن ،اسرائیل را نابود ساخت.
قصرها و قلعههایش را با خاک یکسان 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 قربانگاه خود را ترک کرد و جایگاه مقدّس خود
را خوار شمرد.
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او دیوارهای اورشلیم را به دشمنان سپرد و به �آنها
اجازه داد که دیوارهایش را خراب کنند.
در معبد بزرگ که زمانی جایگاه پرستش مردم بود،
دشمنان شیپور پیروزی و خوشینواختند.
 8خداوند تصمیم گرفته است تا دیوارهای شهر صهیون را
ویران سازد.
او همۀ شهر را برای ویرانی علامتگذاری کرد تا
بکلّی خراب شود
و هیچ قسمت �آن �آباد نماند و حتّی ُبرجها و
دیوارهایش هم فرو ریزند.
 9دروازههای شهر در زمین فرو رفته و میلههایشان شکسته
شد.
پادشاه و رهبرانش به کشورهای دیگر تبعید شدهاند.
احکام خداوند دیگر تعلیم داده نمیشوند و انبیا هم از
جانب خداوند رؤیا نمیبینند.
 10ریشسفیدان اورشلیم با لباس ماتم بر زمین نشستهاند
و بر سر خود خاک میریزند.
دوشیزگان اورشلیم ،از غم سر بر زمین نهادهاند.
 11بهخاطر مصیبتی 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 غمگین است و دلم از غم به جوش
�آمده است.
�	12آنان با تن مجروح ،گرسنه و تشنه در جادهها افتادهاند.
از مادران خود خوراک میخواهند
و به تدریج در �آغوش �آنها جان میدهند.
 13ای اورشلیم به تو چه بگویم و تو را با چه مقایسه کنم؟
چگونه تو را تسلّی دهم؟ زیرا هیچکسی مثل تو رنج
نکشیده است.
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غمها و مصیبتهایت همچون دریایی بزرگ و بیکران
است و کسی نیست که تو را شفا دهد.
 14انبیای تو رؤیاهای باطل میدیدند و به دروغ نب ّوت
میکردند.
�آنها با موعظههای خود ،تو را فریب داده و گناهانت را
�آشکار نساختهاند.
با پیامهای دروغ خود تو را گمراه ساختهاند.
 15هرکسی که از کنار تو میگذرد،
با حالت تمسخر سر خود را تکان میدهد و میگوید:
«�آیا این همان شهری نیست که با زیبایی کامل خود،
محبوبترین شهر جهان و مایۀ خوشی همۀ مردم
بود؟»
 16تمام دشمنانت تو را مسخره میکنند
و با نفرت به تو نگاه میکنند و میگویند:
«منتظر چنین روزی بودیم ،اینک ببینید که چطور
نابودش کردیم».
 17خداوند �آنچه را که سالها پیش اراده فرموده بود ،انجام
داد.
ما را با بیرحمی نابود کرد
و دشمنان ما را بر ما پیروز گردانید و �آنها را از
شکست ما خوشحال ساخت.
 18ای اورشلیم بگذار تا دیوارهایت با صدای بلند در حضور
خداوند گریه کنند!
شب و روز سیلاب اشک از دیده جاری سازید
و از گریه و اندوه دست برندارید.
 19نیمه شب برخیزید و غم و در ِد دلتان را مثل �آب به
حضور خداوند بریزید.
برای کودکانی که در جادهها از گرسنگی ،بیحال
افتادهاند ،دست دعا بلند کنید.
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 20خداوندا ،چرا با ما این چنین رفتار میکنی؟
زنها ،کودکان نازپروردۀ خود را میخورند.
کاهنان و انبیا در خانۀ تو به قتل رسیدهاند.
 21پیر و جوان در کوچهها در خاک و خون میغلطند.
دوشیزگان و مردان جوان با شمشیر کشته شدهاند.
در روز غضبت ،همه را کشتی و بر �آنها رحمی نکردی.
 22تو دشمنانم را دعوت کردی و �آنها مثل کسانیکه در
جشنها جمع میشوند� ،آمدند و از هر طرف مرا به
وحشت انداختند.
در هنگام خشم تو ،کسی نتوانست جان سالم بدر ببرد.
�آنها فرزندان مرا کشتند� ،آنانی را که مح ّبت نمودم و
پرورش دادم.
مجازات ،توبه و امید

 3من �آن کسی هستم که چوب مجازات خدا را خوردهام.
 2او مرا به اعماق تاریکی برده
 3و تمام روز دست خود را برضد من بلند کرده است.
ِ
پوست بدن مرا فرتوت ساخته و استخوانهایم
 4گوشت و
را شکسته است.
 5مرا با سختی و مش ّقت محاصره کرده
 6و مانند کسیکه سالها پیش مرده باشد ،در تاریکی
نشانده است.
 7دیواری به دورم کشیده و مرا با زنجیرهای سنگین بسته
است و نمیتوانم فرار کنم.
 8برای کمک التماس میکنم ،ا ّما او دعایم را نمیپذیرد.
 9راه مرا از هر طرف با دیوارهای سنگی بسته و �آن را ُپر
پیچ و خم ساخته است.
 10او مانند خرسی در کمین من نشسته و مثل شیری برای
حمله به من �آماده است.
 11مرا از راهم به گوشهای برده و پاره پارهام نمود و ترک گفت.
 12کمان خود را کشید و مرا هدف تیرهای خود قرار داد.
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 13تیرهایش به اعماق قلبم فرو رفت.
 14مردم مرا مسخره میکنند و تمام روز به من میخندند.
 15با سختیها و مصیبتها زندگی را برای من تلخ ساخته
است.
 16رویم را به خاک مالید و دندانهایم را با سنگها
شکست.
 17سعادت و سلامتی را از من گرفته است.
 18گفتم« :شوکت و جلال من از بین رفت و امید من از
خداوند قطع گردید».
 19وقتی �آوارگی و مصیبتهای خود را به یاد می�آورم،
زندگی به کامم تلخ میشود.
 20همیشه به �آنها فکر میکنم و روحم پریشان میگردد.
 21ا ّما با اینهمه وقتی رنجهایم به یادم می�آورم ،نومید
نمیشوم،
 22زیرا مح ّبت خداوند پایدار و رحمت او بیپایان است.
�	23آنها هر صبح تازه میباشند و وفاداری او عظیم
میباشد.
 24خداوند همهچیز من است ،پس بر او امید دارم.
 25خداوند بر تمام کسانیکه بر او توکّل دارند و طالب او
میباشند ،مهربان است.
 26پس بهتر است که با صبر منتظر باشیم تا خداوند ما را
نجات دهد.
 27چه نیکوست که در هنگام جوانی صبر و تح ّمل را
بیاموزیم.
 28وقتی گرفتار مصیبتی از جانب خداوند میشویم ،باید
خاموش و تنها بنشینیم؛
 29و در حضور خداوند به خاک بیافتیم ،شاید هنوز
امیدی باقی باشد.
 30وقتی کسی بخواهد ما را بزند ،صورت خود را جلو
بیاوریم و وقتی به ما اهانت میکنند ،تح ّمل کنیم.
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 31زیرا خداوند ما را برای همیشه ترک نمیکند.
 32هرچند خداوند غم و اندوه را بر سر ما بیاورد ،ولی از
روی مح ّبت سرشار خود بر ما رحمت خواهد کرد.
 33خداوند از غم و اندوه ما خشنود نمیگردد.
 34وقتی اسیران و ستمدیدگان ما پایمال میشوند؛
 35هنگامیکه ح ّقی را که خدا به ما داده است ،پایمال
میگردد؛
 36و زمانی که در حق شخصی در دادگاه بیعدالتی
میشود ،خدا همه را میبیند.
 37هیچ امری بدون اراده و رضای خداوند انجام نمیشود.
 38خیر و شر ،تنها به فرمان خداوند متعال واقع میشود.
 39پس چرا وقتی بهخاطر گناهان خود مجازات میشویم،
شکایت کنیم؟
 40بیایید رفتار خود را بسنجیم و به سوی خداوند بازگردیم.
 41بیایید با تمام قلب ،دست دعا به سوی خدایی که در
�آسمانهاست بلند کنیم،
 42و بگوییم« :خداوندا ،ما گناهکاریم و از فرمان تو
سرکشی کردهایم و تو ما را نبخشیدهای.
« 43بر ما غضب کردی و ما را کُشتی ،رحمت تو به وسیلۀ
خشمت پنهان گشت.
 44چون بر ما خشمگین بودی ،خود را از ما پنهان کردی
تا دعاهای ما به حضور تو نرسد.
 45تو ما را نزد مردم جهان همچون خاکروبه و زباله ساختی.
« 46تمام دشمنان ما ،ما را تحقیر میکنند.
 47با هلاکت و نابودی روبهرو شدهایم و ترس و وحشت
ما را فراگرفته است.
 48بهخاطر نابودی قومم ،سیل اشک از چشمانم جاریست.
« 49پیوسته اشک میریزم
 50تا خداوند از �آسمان به پایین بنگرد و ما را ببیند.
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51

وقتی میبینم چه بلایی بر سر دختران شهر من �آمده
غصه ریشریش میشود.
است ،دلم از ّ

« 52دشمنان بدون هیچ دلیلی مرا مثل پرنده به دام انداختند.
 53مرا زنده در چاه انداختند و سنگی بر سر �آن گذاشتند.
�	54آب از سرم گذشت و فکر کردم که بزودی خواهم
مرد.
« 55خداوندا ،از ته چاه تو را طلبیدم.
 56فریاد مرا شنیدی و به نالههای من گوش دادی.
 57وقتی به حضور تو دعا کردم� ،آمدی و گفتی' :نترس!'
« 58خداوندا ،تو از حق من دفاع کردی و از مرگ نجاتم
دادی.
 59تو ای خداوند ،شاهد ظلمهایی که در حق من کردند،
بودی؛ پس به داد من برس و خودت داوری کن.
 60تو میدانی که دشمنانم همه از من نفرت دارند و
برضد من دسیسه میچینند.
« 61خداوندا ،تو شنیدهای که �آنها چگونه به من اهانت
کرده و برضد من توطئه چیدهاند.
 62دشمنانم تمام روز دربارۀ من سخنان بد میگویند و
برای �آزار من نقشه میکشند.
 63در همه حال به من میخندند و مسخرهام میکنند.
« 64خداوندا� ،آنها را به سزای کارهایشان برسان.
�	65آنها را لعنت کن تا گرفتار غم و درد شوند.
 66با خشم و غضب �آنها را تعقیب کن و از روی زمین
نابود ساز».
اورشلیم ،بعد از سقوط

 4طلاهای ما جلای خود را از دست داده و بیارزش
شدهاند
و سنگهای مقدّس معبد بزرگ در کوچهها افتادهاند.
 2جوانان صهیون که زمانی همچون زر ناب با ارزش بودند،
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اکنون مانند ظروف ِگلی ساختۀ دست کوزهگر،
بیارزش شدهاند.
 3حتّی شغالان به تولههای خود شیر میدهند،
ولی زنان قوم من مثل شترمرغ شدهاند و به کودکان
خود رحم نمیکنند.
 4زبان اطفال شیرخوار از تشنگی به کامشان چسبیده
است.
ب ّچهها نان میخواهند ،ا ّما کسی به �آنها نان نمیدهد.
�	5آنهایی که زمانی غذاهای لذیذ میخورند ،اینک از
گرسنگی در کوچهها جان میدهند.
کسانیکه در ناز و نعمت زندگی میکردند ،اکنون در
بین زبالهها به دنبال غذا میگردند.
 6جزای قوم من سنگینتر از جزای مردم سدوم بوده است،
زیرا اهالی سدوم در یک لحظه نابود شد و هیچ دستی
به �آنها کمک نکرد.
 7شاهزادگان ما پاکتر از برف و سفیدتر از شیر بودند.
بدنشان از سرخی همچون لعل و در درخشندگی مانند
یاقوت بود.
 8ا ّما اکنون چهرهای سیاهتر از زغال دارند
و در کوچهها شناخته نمیشوند .پوستشان به
استخوانشان چسبیده و مثل چوب خشک شدهاند.
�	9آنهایی که در جنگ کشته شدند ،خوشبختتر بودند از
کسانیکه بعداً به تدریج از گرسنگی مردند
و غذایی برای زنده ماندن نداشتند.
 10مصیبتی که بر سر قوم من �آمد ،چنان وحشتناک بود
که مادران دلسوز ،از فرط گرسنگی کودکان خود را
میپختند و میخوردند.
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 11خداوند خشم و غضب خود را با شدّت تمام بر صهیون
فرو ریخت
و چنان �آتشی برافروخت که اساس �آن را خاکستر
کرد.
 12پادشاهان و مردم روی زمین،
هیچکدام باور نمیکرد که دشمن بتواند به دروازههای
اورشلیم داخل شود.
 13ولی این کار شد ،زیرا انبیا گناه کردند
و کاهنان خون مردم نیک و بیگناه را در شهر ریختند.
 14رهبرانش مانند اشخاص کور راه میروند
و چون �آلوده به خون مردم بیگناه هستند ،کسی به
�آنها نزدیک نمیشود.
 15مردم فریاد میزنند« :ای اشخاص ناپاک ،دور شوید! به
ما دست نزنید!»
بنابراین �آنها �آواره و سرگردان از کشوری به کشور
دیگر میروند ،ا ّما مردم به �آنها میگویند که جایی
برایشان ندارند.
 16خود خداوند �آنها را پراکنده ساخته و دیگر به �آنها تو ّجه
نمیکند.
او به کاهنان و بزرگان هم اعتنا نمیکند.
 17از بس برای کمک انتظار کشیدیم ،چشمان ما تار شدند.
ولی انتظار ما بیهوده بود ،زیرا قومی به یاری ما نیامد.
 18دشمنان در تعقیب ما بودند و ما نمیتوانستیم حتّی در
کوچهها راه برویم.
عمر ما به �آخر رسیده و مرگ ما نزدیک بود.
 19تعقیب کنندگان ما تیزتر از عقاب بودند .به کوهها فرار
کردیم،
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ولی �آنها از تعقیب ما دست نکشیدند و حتّی در بیابان
در کمین ما نشسته بودند.
 20پادشا ِه ما را که برگزیدۀ خداوند
و سرچشمۀ زندگی و حافظ جان ما بود ،دستگیر
کردند.
 21ای مردم اَدوم که در سرزمین عوص ساکن هستید،
اکنون تا میتوانید شادی کنید،
زیرا این مصیبت بر سر شما هم خواهد �آمد و شما هم
از جام غضب خدا خواهید نوشید.
 22ای صهیون ،تو سزای گناهت را دیدی .خداوند زیادتر
از این تو را در تبعید نگاه نمیدارد.
ا ّما تو ای اَدوم ،خداوند گناهانت را �آشکار خواهد
ساخت و تو را به سزای کارهایت خواهد رسانید.
طلب رحمت

 5خداوندا ،به یاد�آور که چه بلایی بر سر ما �آمده
است:
ببین که چگونه خوار و رسوا شدهایم!
 2سرزمین موروثی ما به دست بیگانگان افتاده است
و در خانههای ما مردم بیگانه زندگی میکنند.
 3ما یتیم شدهایم .پدران ما به دست دشمن کشته شده
و مادران ما بیوه شدهاند.
�	4آبی را که میخوریم
و هیزمی را که برای �آتش به کار میبریم ،باید بخریم.
 5باری سخت و دشوار بر دوش خود میکشیم.
خسته و ناتوان شدهایم و راحتی نداریم.
 6نزد مردم مصر و �آشور دست دراز کردیم
تا لقمه نانی به ما بدهند و زنده بمانیم.
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 7نیاکان ما گناه کردند ا ّما �آنها از بین رفتند
و اینک ما تاوان گناه �آنها را پس میدهیم.
 8غلامان بر ما حکومت میکنند
و کسی نیست که ما را از قدرت �آنها نجات بدهد.
 9یک لقمه نان را در بیابان با خطر جان به دست
می�آوریم.
 10از شدّت گرسنگی در تب میسوزیم
و پوست بدن ما همچون تنو ِر داغ است.
 11همسران ما در کوه صهیون مورد تجاوز قرار گرفتند
و دختران ما در تمام روستاهای یهودیه مجبور شدند
خود را تسلیم کنند.
 12رهبران ما را به دار �آویختهاند
و به ریشسفیدان ما بیاحترامی شده است.
 13از جوانان ما در �آسیاب کار میکشند
و اطفال ما در زیر با ِر گران هیزم ،از پا میافتند.
 14پیر مردان ما دیگر در کنار دروازۀ شهر دیده نمیشوند
و جوانان ما دیگر �آواز نمیخوانند.
 15خوشی و سرور از دلهای ما رخت بربسته
و رقص و پایکوبی ما به ماتم تبدیل شده است.
 16وای بر ما که گناه کردیم
و تاج جلال و افتخار را از دست دادیم.
 17دلهای ما بیتاب و چشمان ما تار گشتهاند،
 18زیرا کوه صهیون ،ویران
و محل گشت و گذار شغالان شده است.
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 19خداوندا ،تو فرمانروای ابدی جهان هستی
و تاج و تخت تو بیزوال است.
 20چرا ما را برای همیشه از یاد بردی؟
چرا ما را برای مدّتی طولانی ترک کردی؟
 21ای خداوند ،ما را دوباره به سوی خود بازگردان
و جلال پیشین ما را بازگردان.
�	22آیا ما را بکلّی ترک کرده
و از ما بینهایت خشمگین هستی؟
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کتاب حزقیال نبی
شماره فصلهای این کتاب

بربرای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب حزقیال نبی
معرفی کتاب
ّ

حزقیال نبی قبل و بعد از س���قوط اورشلیم در سال پانصد و
هشتاد و شش قبل از میلاد در بابل در تبعید به سر میبرد .پیام
او خطاب به تبعیدش���دگان و همچنین به اهالی اورشلیم بود.
کتاب حزقیال نبی دارای شش بخش اصلی است:
 -1خدا از حزقی���ال دعوت میکند تا نبی و س���خنگوی او
باشد -2 .حزقیال به مردم دربارۀ داوری خدا بر �آنان و سقوط
اورشلیم هشدار میدهد -3 .پیام خدا در مورد مجازات اقوام
مختلفی که باعث �آزار و گمراهی قوم او شده بودند -4 .رفاه
و �آسایش مردم اسرائیل پس از سقوط اورشلیم و امیدواری برای
�آیندهای روشن -5 .نب ّوت علیه جوج -6 .رؤیای احیای معبد
بزرگ و قوم اسرائیل.
حزقیال مردی ب���ا ایمانی قوی و قوۀ تص ّوری فوقالعاده بود.
بسیاری از مشاهدات او به صورت رؤیا و بسیاری از پیامهایش
به شكل نمادین یا تصویری است .حزقیال بر نیاز همه به احیای
درونی قلب و روح ،و مس���ئول ّیت ف���ردی هرکس در ارتکاب
گناه ت�أکید میکند .او همچنین امید خود را برای بازگشت و
پایداری ملّت خود اعلام میکند .او به عنوان کاهن و نبی ،به
معبد بزرگ و قدّوس ّیت ،علاقۀ خاصی داشت.
تقسیمبندی کتاب

دعوت خدا از حزقیال 27:3-1:1
پیامهای نابودی اورشلیم 27:24-1:4
داوری خدا بر ملّتها 32:32-1:25
وعدۀ خدا به قوم اسرائیل 28:37-1:33
نب ّوت علیه جوج 29:39-1:38
رؤیایی از آیندۀ معبد بزرگ و سرزمین اسرائیل
35:48-1:40
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حزقیال 1
نخستین رؤیای حزقیال نبی

()27:7-1:1

1

تخت خدا

2-1در روز پنجم ماه چهارم از سال سیام ،که پنج سال
از تبعی ِد یهویاکین پادشاه میگذشت ،من حزقیال کاهن،
پسر بوزی با سایر تبعیدشدگان یهودی در کنار رود خابور در
بابل زندگی میکردم .در همان روز ناگهان �آسمان باز شد و
خدا رؤیاهایی را به م���ن نش���ان داد3 .در �آنجا ،در کنار رود
خابور ،واقع در بابل ،وقتی خداوند با من حرف زد نیروی او
را در وجود خود احساس كردم.
4به بالا نگاه کردم و دیدم که توفانی از طرف شمال می�آمد.
پیش���اپیش �آن ،ابر بزرگی حرکت میکرد و هالهای از نور دور
�آن بود .در وس���ط �آن یک شیء برنزی ،روش���ن و تابان بود.
5در وسط ابر چهار موجود زنده را دیدم که به انسان شباهت
داشتند6 ،ا ّما هر کدام از �آنها دارای چهار صورت و چهار بال
بود7 .پاهایشان راست و کف پایشان به ُسم گوساله شباهت
داشت و مثل یک ش���یء برنزی ،صیقلی و ب ّراق بود8 .در زیر
بالهای خود دستهایی شبیه دست انسان داشتند9 .نوک بالهای
�آن چهار جانور با یکدیگر تماس داشت و بدون اینکه بچرخند،
مستقیماً پرواز میکردند.
10هریک از �آنها چهار روی مختلف داش���ت :در جلو چهرۀ
انسان ،در طرف راست شکل شیر ،در طرف چپ شکل گاو
و در عقب شکل عقاب11 .هر کدام دو جفت بال داشت .یک
جفت �آن ب���از بود و نوک �آنها با دو بال جانور پهلویش تماس
داش���ت .جفت دیگر بدنشان را میپوش���اند�12 .آنها مستقیماً
حرکت میکردند و هر جایی که دلشان میخواست میرفتند،
بدون اینکه بچرخند.
13در بین ای���ن موجودات چیزی چون مش���علی فروزان بود
که دایماً در حال حرکت بود� .آتش ش���علهور میشد و از �آن
برق میجهید14 .این موجودات با س���رعت برق جلو و عقب
میرفتند.
متوجه �آن چه���ار موجود زنده بودم،
15در هم���ان حالی که ّ
چهار چرخ بر زمین و پهلوی هری���ک از �آن موجودات دیدم.
16چرخها همه یکس���ان و مثل ِز َبرجد ،ب ّراق بودند .در وسط
هر چرخ یک چرخ دیگر قرار داش���ت17 .به این ترتیب به هر
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طرف که میخواستند ،میتوانستند حرکت کنند بدون اینکه
دور بزنن���د18 .حلقۀ دور چرخها بلند و مهیب و ُپر از چش���م
بود19 .هنگامیک���ه موجودات زنده حرکت میکردند چرخها
در کنارشان حرکت میکردند و هنگامیکه موجودات زنده از
روی زمین برمیخاستند ،چرخها نیز برمیخاستند20 .هر کجا
که روح میرفت ،ایشان میرفتند و چرخها همراه ایشان بلند
میشدند ،زیرا روح �آن موجودات زنده در چرخها بود21 .پس
هرگاه موج���ودات حرکت میکردند یا میایس���تادند یا به هوا
برمیخاستند ،چرخها نیز دقیقاً همان کار را میکردند.
22بالای س���ر موجودات زنده چیزی مانند گنبد درخش���ندۀ
بلورین بود23 .زیر گنبد ،دو بال هر جانور طوری گسترده بود
که به بالهای جانور پهلویش میرسید و دو بال دیگر بدن �آنها
را میپوش���اند24 .من صدای بالهای �آنها را هنگامیکه پرواز
میکردند ،شنیدم که مانند صدای �آبهای خروشان بود ،مانند
غریو سپاهی عظیم ،مانند صدای خدای قادر مطلق .هنگامیکه
پرواز نمیکردند بالهایشان را جمع میکردند25 .ا ّما صدایی از
فراز گنبدی که بالای سرشان بود ،می�آمد.
26بر گنبد بالای سرشان چیزی مانند تختی به رنگ یاقوت
کبود دیده میشد .بر روی �آن تخت موجودی نشسته بود که
به انسان شباهت داشت27 .از کمر به بالا مثل برنز �آتشین و
شعلهور میدرخشید .از کمر به پایین مانند شعلۀ �آتش میتابید
و اطراف او با نور درخش���ندهای روش���ن بود28 .درخشندگی
پیرامون او مانن���د رنگین کمان در روز بارانی بود .این منظره،
نور پرجلال حضور خداوند را نشان میداد.
نبوت میخواند
خدا حزقیال را برای ّ

هنگامیکه این را دیدم ،با صورت به زمین افتادم و صدای
کسی را شنیدم که سخن میگفت.
او به من گفت« :ای انسان فانی ،بر پاهای خود بایست
تا با تو سخن گویم2 ».هنگامیکه او با من حرف میزد،
روح خدا بر من �آمد و مرا از زمین بلند کرد و به سخن خود این
چنین ادامه داد«3 :ای انسان فانی ،من تو را نزد قوم اسرائیل
میفرستم ،نزد ملّتی سرکش که علیه من سرکشی کردهاند� .آنان
و نیاکانشان تا به امروز از من سرپیچی کردهاند4 .بازماندگان
ایشان نیز گستاخ و سرسخت میباشند .من ،تو را نزد ایشان
میفرستم و تو به ایش���ان خواهی گفت :خداوند متعال چنین

2
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میفرماید5 :این قوم س���رکش خواه بشنوند و خواه نشنوند،
خواهند دانس���ت که نبیای در میان ایش���ان هس���ت.
«6ای انسان فانی ،از ایشان هراسان مشو و از سخنان ایشان
ترسان مباش؛ گرچه خار و خاربن تو را در برگیرند و در میان
کژدمها زندگی کنی ،از سخنان ایشان نترس و از چهرههای
ایشان نهراس ،زیرا ایشان خاندان سرکشی هستند7 .تو کلام
مرا به ایشان خواهی گفت ،خواه بش���نوند و خواه نشنوند،
زیرا ایش���ان خاندان سرکش���ی هس���تند.
«8ا ّما تو ،ای انسان فانی ،به من گوش فرا ده .همچون این
خاندان سرکش ،سرکش نباش! دهان بگشای و �آنچه را به تو
میدهم ،بخور�9 ».آنگاه دستی را دیدم که به سوی من دراز
شد و در �آن طوماری بود10 .او طومار را گشود ،در پشت و
روی �آن ،س���وگنامه ،زاری و اندوه نوش���ته ش���ده بود.
خدا فرمود« :ای انس���ان فانی ،ای���ن طومار را بخور و
س���پس نزد قوم اس���رائیل برو و س���خن بگو».
2پس دهانم را باز کردم و او طومار را داد که بخورم3 .او
گفت« :ای انس���ان فانی ،طوماری را که به تو دادم بخور و
شکم خود را از �آن ُپر کن� ».آنگاه �آن را خوردم و در دهانم
مانند عس���ل ش���یرین بود.
4س���پس خدا به من فرمود« :ای انس���ان فان���ی ،نزد قوم
اسرائیل برو و سخنان مرا دقیقاً به ایشان بگو5 .زیرا که نزد
مردمی با زبان ناش���ناخته و زبانی دشوار فرستاده نشدهای،
بلکه نزد قوم اسرائیل6 .اگر تو را نزد مردمی فرستاده بودم
که فهمیدن زبان ایش���ان برای تو مش���کل ب���ود� ،آنها به تو
گوش میدادن���د؛ 7ا ّما قوم اس���رائیل به تو گ���وش نخواهند
داد ،زیرا ایشان نمیخواهند به من گوش کنند ،چون همۀ
قوم اسرائیل سرسخت و سنگدل هستند8 .اکنون من تو را
همچون ایشان سرسخت و خشن خواهم ساخت 9و مانند
سنگ ،محکم و همچون الماس ،س���خت میگردانم تا از
این مردم س���رکش نترس���ی».
توجه
10خدا ادامه داده ،گفت« :ای انسان فانی ،با دقّت ّ
کن و �آنچه را که به تو میگویم بهخاطر بس���پار�11 .آنگاه به
نزد مردم قوم خ���ودت که در تبعید میباش���ند برو و �آنچه را
که من ،خداوند متعال میگویم بگو؛ خواه بش���نوند و خواه
نش���نوند».

3
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حزقیال 3
حزقیال در کنار رود خابور

�12آنگاه روح خدا مرا برداش���ت و از پش���ت س���ر من غ ّرش
عظیمیبرخاست که میگفت« :متبارک باد جلال خداوند در
جایگاه ملکوتی او!» 13از به هم خوردن بالهای �آن موجودات و
چرخهای کنار �آنها صدای بلندی چون صدای زلزله برمیخاست.
14ق���درت خداوند با نیروی عظیم ی بر م���ن �آمد و روح او مرا
برد .من احساس تلخی و خش���م کردم15 .پس به تل ابیب،
نزد تبعیدیانی که در کنار رود خابور ساکن بودند ،رسیدم و در
�آنجا مدّت هفت روز حیرت زده نشستم.
خداوند حزقیال را به دیدهبانی برمیگزیند

(حزقیال )9-1:33

16در پایان روز هفتم خداوند به من فرمود«17 :ای انسان فانی،
من تو را به دیدهبانی قوم اس���رائیل گماشتهام ،هرگاه کلمهای
از دهان من شنیدی باید از طرف من به ایشان هشدار دهی.
18اگر اعلام کنم که شخص شریری خواهد مرد و تو هشدار مرا
به او نرسانی و نگویی که از کارهای بد خود توبه کند ،در �آن
صورت بهخاطر گناه خود میمیرد ،ولی من تو را مسئول مرگ
او خواهم دانست19 .هرگاه به شخص بدکاری هشدار بدهی
و او باز هم توبه نکند و از گناه کردن دست نکشد� ،آنگاه او
غرق در گناه میمیرد ،ولی تو از مرگ نجات مییابی.
«20اگر مرد درستکاری شروع به شرارت ورزیدن نماید و من
او را در موقع ّیت خطرناکی قرار دهم ،او خواهد ُمرد ،اگر تو
به او هشدار ندهی .او بهخاطر گناهان خودش خواهد مرد -من
کارهای نی���ک او را به یاد نخواهم �آورد -و من تو را مس���ئول
مرگ او خواهم دانست21 .ا ّما اگر مرد درستکاری را از گناه
کردن هش���دار دادی و از گناه کردن دست کشید ،به راستی
زنده خواهد ماند ،زیرا هش���دار را پذیرفت و تو جان خود را
نجات دادهای».
حزقیال قادر به صحبت نخواهد بود

22در �آنجا بار دیگر حضور پرتوان خداوند را احساس کردم
و به من فرمود« :برخیز و به دش���ت برو و م���ن در �آنجا با تو
سخن میگویم».
23پس برخاستم و به دش���ت رفتم و �آنجا جلال خداوند را
همانگونه که در کنار رود خابور دیده بودم ،مش���اهده کردم
و من به روی خ���ود به خاک افت���ادم24 .ا ّما روح خدا بر من
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�آمد و مرا بر پاهایم برپا داشت و با من سخن گفت و فرمود:
«برو و خود را در خانهات زندانی کن25 .ای انسان فانی ،تو
را به بند خواهند کش���ید تا نتوانی به میان مردم بیرون بروی.
26من زبانت را به کامت میچس���بانم تا گنگ شوی و نتوانی
این قوم سرکش را س���رزنش کنی27 .سپس وقتی دوباره من با
تو صحبت کنم و دوباره به تو قدرت سخن گفتن بدهم ،تو به
�آنها خواهی گفت که من خداوند متعال ،چه میگویم .برخی
از �آنها گوش خواهند داد و ا ّما برخی به تو بیاعتنایی میکنند،
زیرا �آنها قومی سرکش میباشند».

4

نمایش محاصره اورشلیم توسط حزقیال

خداوند فرمود« :ای انسان فانی ،خشتی بردار و �آن را
پیش روی خود بگذار و شهر اورشلیم را بر �آن نقش نما.
2پیرامون شهر را محاصره کن و در برابرش سنگرها و خاکریزها
و دژکوبها و اردوگاه را ترسیم کن�3 .آنگاه صفحهای �آهنی
بردار و مانند دیواری �آهنی بین خود و شهر قرار بده و روی تو
به سوی شهر باشد .شهر در محاصره است و تو محاصره کننده
هستی .این نشانهای برای ملّت اسرائیل خواهد بود.
«5-4سپس بر پهلوی چپ خود بخواب و من جرم قوم اسرائیل
را بر تو میگذارم .به مدّت سیصد و نود روز در �آنجا خواهی
بود و بهخاطر خطای ایشان ،مجازات خواهی شد و به عوض
هر سال خطای ایش���ان ،من تو را به یک روز عذاب کشیدن
محکوم میکنم6 .هنگامیکه �آن را تمام کردی به پهلوی راست
خود بازگرد و چهل روز مجازات خاندان یهودا را متح ّمل شو،
هر روز برای یک سال مجازات ایشان قرار دادهام.
«7به سوی اورشلیم محاصره شده بنگر و با بازوی برهنه علیه
�آن نب ّوت کن8 .من تو را در بند خواهم کشید تا نتوانی تا پایان
محاصره از پهلویی به پهلوی دیگر بازگردی.
«9برای مدّت س���یصد و نود روز ک���ه به پهلوی چپ خود
میخوابی ،مقداری گندم ،جو ،لوبیا ،نخود و ارزن در ظرفی
بریز و از �آنها نان بپ���ز و �آنها را بخور10 .جیرۀ غذایت روزانه
بیست تکه است و باید در وقت مع ّین صرف شود11 .مقدار
�آبی که باید بنوشی دو لیوان است و �آب را هم باید در وقت
مع ّین بنوشی12 .تو باید با مدفوع خشک انسان �آتش بیافروزی
و نان خ���ود را بر روی �آن بپ���زی و �آن را در جایی بخور که
هم���هببینن���د».
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13خداوند فرمود« :بدینسان قوم اسرائیل در میان اقوامی که
پراکندهاش کردهام ،نان ناپاک خواهد خورد».
14ا ّما من گفتم« :ای خداوند متعال ،من هرگز خود را �آلوده
نکردهام .از کودکی تاکنون من گوشت حیوانی را که مرده باشد
یا به وسیلۀ حیوانات وحشی کشته شده باشد ،نخوردهام .من
هرگز غذایی را که ناپاک شمرده میشد ،نخوردهام».
�15آنگاه خداوند به من فرم���ود« :پس من اجازه میدهم که
برای پختن نان ،به جای مدفوع انسان از سرگین گاو استفاده
کنی».
�16آن���گاه او به من گفت« :ای انس���ان فان���ی ،من نان را از
اورشلیم قطع میکنم .ایشان نان را وزن خواهند کرد و با ترس
خواهند خورد و �آب را اندازه خواهند گرفت و با نگرانی خواهند
نوشید�17 .آب و نان ایشان تمام خواهد شد� ،آنها ناامید شده
و بهخاطر گناهانشان تلف خواهند شد».

5

حزقیال موی خود را میتراشد

خداوند فرمود« :ای انسان فانی ،شمشیر تیزی چون
تیغ �آرایش���گران بردار و ریش و م���وی خود را بتراش.
س���پس مویها را در ترازویی وزن کن و به س���ه قسمت تقسیم
کن2 .یک سوم �آن را هنگامیکه روزهای محاصره به سر �آمد،
در شهر در �آتش بسوزان .یک س���وم دیگر را در پیرامون شهر
با شمشیر بزن و قسمت دیگر را در باد پراکنده کن؛ زیرا من
به دنبال ایشان شمشیری از نیام برخواهم کشید3 .اندکی از
�آن را بگیر و در ردای خود ببند4 .دوباره قدری از �آن را بردار
و در �آتش بینداز و بس���وزان .از �آنجا �آتش���ی علیه قوم اسرائیل
برخواهد خاست».
5خداوند متعال میفرماید« :بر اورش���لیم بنگر .من او را در
مرکز جهان قرار دادم و دیگر کش���ورها را در اطراف او6 .ا ّما
اورشلیم علیه فرمانهای من سرکشی کرده است و نشان داد که
از ملّتهای دیگر پلیدتر اس���ت .اورشلیم فرمانهای مرا رد کرده
است و از پذیرش پیروی قوانین من خودداری میکند7 .اکنون
ای اورشلیم گوش کن ،من ،خداوند متعال چه میفرمایم :چون
تو سرکشتر از همۀ ملّتهایی که در اطراف تو هستند ،میباشی
و از فرمانها و قوانین من پی���روی نکردهای و طبق قوانین مللی
که در اطراف تو هستند عمل کردهای8 ،بنابراین من ،خداوند
متعال ،به تو میگویم ،من دشمن تو هستم و در حضور تمام
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ملل جهان تو را مجازات میکنم9 .پس بهخاطر تمام کارهای
زش���ت تو ،کاری با تو خواهم کرد که تا به حال هرگز انجام
ندادهام و در �آینده نیز انجام نخواهم داد10 .بنابراین در اورشلیم،
پدران و مادران ،فرزن���دان خود را و فرزندان ،پدران و مادران
خود را خواهند خورد .من تو را مجازات خواهم کرد و هرکسی
را که باقی بماند به هر طرف پراکنده میکنم.
«11بنابراین من ،خداوند متعال به حیات خودم س���وگند یاد
میکنم ،چون تو معبد بزرگ مرا با کارهای زشت و پلید خود
�آلوده ساختی ،من نیز با بیرحم ی تو را نابود خواهم کرد12 .یک
سوم مردم تو از گرسنگی و بیماری خواهند ُمرد ،یک سوم دیگر
خارج از شهر با شمشیر کشته میشوند و یک سوم باقیمانده
را در باد پراکنده میکنم و با شمشیری از نیام کشیده ،ایشان
را دنبال خواهم کرد.
«13تو قدرت خشم و غضب مرا حس خواهی کرد تا من راضی
شوم .هنگامیکه این رویدادها واقع شوند ،متقاعد خواهی شد
که من یعنی خداوند ،با تو س���خن گفتهام زیرا از بیوفایی تو
بسیار خشمگین شدهام14 .در میان ملّتهای اطراف و در نظر
رهگذران تو را ویران و رسوا خواهم کرد.
«15هنگامیکه من در خش���م خود تو را مجازات کنم تو در
میان ملّتهای اطراف مایۀ ننگ و تمسخر خواهی بود و درسی
وحش���تناک برای ایش���ان ،زیرا من ،خداوند چنی���ن گفتهام.
16هنگامیکه من پیکانهای مرگبار گرسنگی و ویرانی را علیه
تو رها س���ازم تا تو را نابود گردانم ،بیشتر و بیشتر تو را دچار
قحطی خواهم کرد17 .گرسنگی و حیوانات وحشی را خواهم
فرستاد تا کودکان شما را بکشند و بیماری ،خشونت و جنگ
تا شما را از بین ببرند .من ،خداوند چنین گفتهام».

6

خداوند بتپرستی را محکوم میکند

خداوند به من فرمود«2 :ای انس���ان فانی ،به س���وی
کوههای اسرائیل بنگر و علیه �آنها نب ّوت کن 3و بگو:
ای کوههای اسرائیل ،کلام خداوند متعال را بشنوید .خداوند
متعال به کوهها ،ت ّپهها ،د ّرهها و دش���تها چنین میفرماید :من
خودم شمشیری میفرس���تم تا پرستش���گاههای بالای ت ّپههای
ش���ما را نابود کند4 .قربانگاههای شما ویران و مکانی که در
�آن بخور میسوزانید ،شکسته خواهد شد .همۀ مرد ِم �آنجا در
برابر ُبتهایشان کشته خواهند شد5 .من اجساد مردم اسرائیل را
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پراکنده میسازم .من استخوانهای ایشان را در اطراف قربانگاه
پراکنده میکنم6 .همۀ ش���هرهای اسرائیل نابود و بتکدههایش
ویران میگردند ،پ���س قربانگاههایش ویران و نابود میگردند،
ُبتهایش درهم میشکنند ،قربانگاه ُبخور �آن فرو میریزد و کارهایش
ناپدید میگردد7 .مردم در همهجا کشته میشوند و کسانیکه
زنده بمانند ،خواهند پذیرفت که من خداوند هستم.
«8من اجازه خواهم داد که ع ّدهای از کش���تار بگریزند و در
میان ملّتها پراکنده گردند�9 .آنهایی که در اسارت به سر میبرند،
�آنجا را به یاد خواهند �آورد و خواهند دانست که من ایشان را
مجازات نموده و شرمسار ساختهام ،زیرا دلهای بیوفای ایشان،
مرا ترک کرد و ُبتها را ترجیح دادند .ایشان بهخاطر کارهای
زش���ت و پلیدی که انجام دادهاند ،از خود بیزار خواهند شد.
10ایش���ان خواهند دانست که من خداوند هستم و تهدیدهای
من پوچ نبودهاند».
11پس خداوند متعال چنین میفرماید« :دست بزنید و پای بر
زمین بکوبید و بهخاطر کارهای زشت و پلیدی که قوم اسرائیل
انجام داده اس���ت ،از ان���دوه گریه کنید .ایش���ان در جنگ یا
گرسنگی و یا از بیماری خواهند مرد12 .کسانیکه دور هستند
بیمار میش���وند و خواهند مرد ،کس���انیکه نزدیک هستند در
جنگ کشته میش���وند ،کس���انیکه باقی بمانند از گرسنگی
خواهند مرد ،همۀ ایشان نیروی خشم مرا حس خواهند کرد.
13در میان ُبتها و قربانگاهها ،در بتکدهها و بر فراز هر کوه ،در
زیر هر درخت سبز و هر درخت بلوط بزرگ ،در هر کجا که
قربانی سوختنی به ُبتهایشان تقدیم کردند ،اجسادشان پراکنده
خواهند شد� .آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند هستم.
14دست خود را برای نابودی �آنها دراز میکنم و شهرهایشان
را از بیابان در جنوب تا شهر ربله در شمال ویران میسازم تا
بدانند که من خداوند هستم».

7

سرانجام اسرائیل فرا میرسد

خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،به سرزمین
اس���رائیل بگو خداوند متعال میفرمای���د :انتهای تمام
سرزمین فرا رسیده است.
«3اکنون انتهای تو فرا رس���یده است ،تو خشم مرا احساس
خواهی کرد .زیرا من کارهای زش���ت تو را ،ب���رای �آنچه که
انجام دادهای ،داوری میکنم و بیرحم ی تو را به سر خودت
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می�آورم4 .من تو را نمیبخشم و به تو رحم نخواهم کرد .من
تو را بهخاطر کارهای زشتی که انجام دادهای ،تنبیه میکنم.
�آنگاه خواهی فهمید که من خداوند هستم».
5خداون���د متع���ال میفرماید« :نگاه کنی���د ،مصیبت پس از
مصیبت فرا میرس���د6 .انتها فرا رسید ،فرجام رسید ،شما از
بین رفتید7 .ای ساکنان س���رزمین ،سرنوشت بد شما و زمان
و روزهای �آشوب و نه شادی در کوهستان ،فرا رسیده است.
«8بزودی خشم خود را بر شما فرو میریزم و غضب خود را
نصیب شما میکنم .من شما را طبق کردارتان قضاوت میکنم
و بهخاطر همۀ پلیدیهایتان شما را مجازات میکنم9 .با دلسوزی
به شما نمینگرم و رحم نمیکنم ،بلکه شما را بهخاطر کردار
پلیدتان مجازات خواهم کرد تا بدانید من خداوند هس���تم که
شما را مجازات میکنم».
�10آن روز فرا رسیده ،واپسین روز اینجاست .بیعدالتی شکوفا
گش���ته ،غرور غنچه داده است11 .از ش���اخۀ پلیدی ،شرارت
روییده اس���ت .هیچک���دام باقی نخواهند ماند ،ن���ه ثروت ،نه
شکوه و نه جلال.
�12آن زمان فرا رسیده و �آن روز نزدیک میشود .خریدار شادی
نکند و نه فروشنده سوگواری ،زیرا خشم خداوند بر همه فرو
خواهد ریخت13 .فروشندگان تا زمانی که زنده باشند به �آنچه
فروختهاند باز نخواهند گشت ،زیرا خشم خدا بر همه خواهد
بود و پلیدکاران زنده نخواهند ماند14 .شیپورها نواخته شدهاند
و همهچیز �آماده گشته است ،ا ّما کسی به نبرد نمیرود ،زیرا
خشم من بر همۀ مردم سرزمین قرار گرفته است.
مجازات گناهان اسرائیل

15در بیرون شمش���یر است ،در اندرون بیماری و گرسنگی.
کس���انیکه در کشتزارها هستند با شمش���یر کشته میشوند و
کسانیکه در شهر هستند ،از گرسنگی خواهند مرد16 .برخی
چون فاختهای که از د ّره ترسیده باشد به کوهها فرار خواهند
کرد ،همه بهخاطر گناهان خود ناله خواهند کرد17 .دستهای
همه ناتوان میگردند و زانوهایش���ان خواهند لرزی���د18 .پلاس
میپوش���ند و ترس ،ایشان را میپوش���اند .با سرهای تراشیده،
شرم چهرهشان را فرا میگیرد19 .ایشان نقره و طلای خود را
چون زباله در خیابانها میریزند .در روز خشم خداوند ،نقره و
طلا نمیتواند ایشان را نجات دهد و خواستههایشان را بر�آورده
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سازد و یا گرسنگی ایشان را برطرف کند و شکمشان را سیر
کند .طلا و نقره ایشان را به گناه کشاند20 .با جواهراتی که
به داشتن �آنها افتخار میکردندُ ،بتهای منفور و کثیف ساختند،
بنابراین من �آنها را از ثروتشان متن ّفر میسازم.
21خداون���د میفرماید« :من ثروت �آنه���ا را چون غنیمت به
دس���ت بیگانگان و همانند غارت به پلیدان جهان خواهم داد
و �آن را �آلوده خواهند ساخت22 .من از اسرائیل روی برخواهم
گرداند تا مکان مقدّس مرا �آلوده کنند تا دزدان وارد ش���وند و
�آن را بیحرمت کنند.
«23زنجیری بسازید ،زیرا سرزمین ُپر از جنایات خونین است.
شهر پر از خشونت است24 .من پلیدترین ملّتها را خواهم �آورد تا
خانههای ایشان را تص ّرف کنند .من به غرور نیرومندان پایان میدهم
و مکانهای مقدّس ایشان بیحرمت خواهند شد25 .هنگامیکه
پریشانی فرا رسد ،خواستار �آرامش خواهند بود .ا ّما هرگز �آن را
نخواهند یافت26 .مصیبت پشت مصیبت فرا میرسد و شایعه
پشت شایعه .ایشان از نبی رؤیا میخواهند؛ کاهنان چیزی برای
�آموزش و بزرگان پندی نخواهند داش���ت27 .پادشاه سوگوار و
شاهزاده ناامید خواهد شد و مردم از ترس خواهند لرزید .من شما
را بهخاطر کارهایتان مجازات میکنم و همانگونه که دیگران
را قضاوت کردید ،شما را قضاوت خواهم کرد .به این ترتیب
خواهید دانست که من خداوند هستم».
رؤیای دوم حزقیال نبی

()22:10-1:8

8

بتپرستی در معبد بزرگ

در روز پنجم ماه از سال ششم تبعید ما ،درحالیکه در خانۀ
خود با رهبران یهودا نشسته بودم ،دست خداوند متعال
بر من �آمد2 .نگاه کردم و شکلی چون انسان دیدم ،از کمر به
پایین چون �آتش و از کمر به بالا مانند برن ِز گداخته ،درخشان
بود3 .او چیزی را که شبیه دستی بود دراز کرد و موی سر مرا
گرفت و سپس در این رویا ،روح خدا مرا در بین زمین و �آسمان
بلند کرد و به اورشلیم برد و در دروازۀ شمالی معبد بزرگ قرار
داد و در �آنجا ُبتی قرار داشت که سبب خشم خدا بود.
4من در �آنجا جلال خدای اسرائیل را همان طور که در کنار
رود خابور در بابل دیده بودم ،دیدم5 .سپس خدا به من فرمود:
«ای انسان فانی ،حال به طرف شمال نگاه کن ».من به �آن طرف
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نگاه کردم و �آن بت را که باعث خشم خداوند شده بود ،دیدم
که در قسمت ورودی دروازۀ شمالی قربانگاه قرار داشت.
6خدا به من فرمود« :ای انسان فانی� ،آیا میبینی چه پلیدیهای
بزرگی قوم اسرائیل مرتکب میشوند تا مرا از معبدم دور کنند؟
ا ّما تو پلیدیهای بزرگتری خواهی دید».
7خداوند مرا به دروازۀ حیاط خارجی �آورد و در �آنجا سوراخی
در دیوار بود8 .به من گفت« :ای انسان فانی ،دیوار را ب َکن».
وقتی دیوار را کَندم ،دروازهای پدیدار ش���د9 .او به من گفت:
«داخل شو و کارهای زشت و پلیدی را که اینجا انجام میدهند،
ببین10 ».پس من داخل شدم و نگاه کردم� .آنجا روی همۀ دیوارها
اشکال انواع خزندگان و حیوانات نفرتانگیز و همۀ ُبتهای قوم
اسرائیل نقش ش���ده بود11 .هفتاد نفر از رهبران قوم اسرائیل نزد
�آنها ایستاده بودند و یازنیا پسر شافان در میان ایشان ایستاده بود
و هرکس �آتشدانی در دست خود داشت؛ دود خوشبوی ُبخور از
�آنها برمیخاست12 .خداوند از من پرسید« :ای انسان فانی� ،آیا
میبینی که رهبران اسرائیل در خفا چه میکنند؟ ایشان همه در
اتاقی پر از بت پرستش میکنند .بهانۀ ایشان این است که خداوند
ما را نمیبیند؛ او این سرزمین را ترک کرده است».
13خداون���د همچنین به من فرمود« :ت���و پلیدیهای بزرگتری
خواهی دید که ایشان مرتکب میش���وند�14 ».آنگاه او مرا به
دروازۀ شمالی معبد بزرگ �آورد .زنها �آنجا نشسته بودند و برای
مرگ خدای خود تموز ،گریه میکردند.
15س���پس به من گفت« :ای انس���ان فانی� ،آی���ا میبینی؟ تو
پلیدیهای بزرگتری خواهی دید�16 ».آنگاه مرا به حیاط درونی
معبد بزرگ برد� .آنجا در نزدیکی در ورودی معبد بزرگ ،بین
قربانگاه و ایوان حدود بیست و پنج مرد بودند .ایشان به معبد
بزرگ پش���ت کرده ،به سوی شرق خم ش���ده بودند و طلوع
خورشید را ستایش میکردند.
17خداوند به من فرمود« :ای انسان فانی� ،آن را میبینی؟ �آیا
به اندازۀ کافی بد نیس���ت که خاندان یهودا در اینجا مرتکب
پلیدی میش���وند؟ �آیا باید س���رزمین را پر از خش���ونت کنند و
خشم مرا بیش���تر برانگیزند؟ ببین چگونه در نهایت بیادبی به
من توهین میکنند18 .بنابراین من در خشم عمل خواهم کرد
و چشم پوشی و دلسوزی نخواهم کرد .گرچه با صدای بلند
فریاد خواهند کشید ،ولی ایشان را نخواهم شنید».
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اورشلیم مجازات میشود

�آنگاه خداوند ب���ا �آوازی بلند در گوش من ندا کرد
و فرمود« :ای مردانی که ش���هر را مجازات خواهید
کرد ،بیایید و سلاحهای کشندۀ خود را به دست گیرید».
2بیدرنگ ش���ش مرد از راه دروازۀ ش���مالی معبد بزرگ
�آمدند و هریک اسلحۀ کشند های در دست داشت .همراه
ایش���ان مردی ب���ا لباس کتانی بود که وس���ایل نوش���تن با
خود داش���ت .ایشان وارد ش���دند و کنار قربانگاه برنزی
ایس���تادند.
3سپس نور درخشان حضور خدای اسرائیل از فرشتگان نگهبان
برخاست و به �آس���تانۀ معبد بزرگ �آمد ،خداوند مردی را که
لباس کتانی پوشیده بود ،خواند 4و به او فرمود« :از میان شهر
اورشلیم بگذر و بر پیشانی کسانیکه بهخاطر انجام پلیدیها �آه
و ناله میکنند ،نشانهای بگذار».
5من شنیدم که به دیگران چنین فرمود« :به دنبال او از میان
ش���هر بگذرید و بکشید ،چشم پوش���ی نکنید و رحم نکنید.
6پیران ،جوانان ،دختران ،کودکان و زنان را ،همه را بکشید،
ا ّما به کسیکه این نشان را دارد ،دست نزنید و از معبد بزرگ
م���ن �آغاز کنید ».پ���س از رهبرانی که در جل���وی معبد بزرگ
بودند ،شروع کردند.
�7آنگاه به ایشان فرمود« :بروید و معبد بزرگ را �آلوده کنید و
حیاطها را از کشتهها ُپر نمایید ».پس ایشان بیرون رفتند و در
شهر به کشتار پرداختند.
8هنگامیکه کش���تار ادامه داش���ت ،من در �آنجا تنها بودم.
با صورت روی زمین افت���ادم و فریاد ب���ر �آوردم« :ای خداوند
متعال� ،آیا اکنون که خش���م خود را بر اورشلیم فرو میریزی،
تمام بازماندگان اسرائیل را خواهی کشت؟»
9خدا پاسخ داد« :گناهان قوم اسرائیل و یهودا بینهایت بزرگ
است .خونریزی سرزمین را فراگرفته و شهر پر از بیعدالتی است.
ایشان میگویند' :خداوند سرزمین را ترک کرده است و ما را
نمیبیند10 '.بنابراین ،من چشم پوشی نمیکنم و رحم نخواهم
نمود ،بلکه �آنچه را با دیگران کردند ،بر سرشان می�آورم».
�11آنگاه مردی که لباس کتانی پوش���یده بود و وسایل نوشتن
داشت ،بازگش���ت و به خداوند گزارش داد�« :آنچه را فرموده
بودید ،انجام دادم».
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جالل خداوند اورشلیم را ترک میکند

�آنگاه نگریس���تم و ب���ر فراز گنبدی که بالای س���ر
فرشتگان نگهبان بود ،چیزی شبیه تختی از یاقوت
کبود پدیدار گش���ت2 .خدا به مردی ک���ه لباس کتانی به تن
داشت ،فرمود« :در بین چرخها ،در زیر موجودات بالدار برو،
دستهایت را از زغالهای سوزان ُپر کن� ،آنگاه زغالها را بر روی
شهر پراکنده ساز».
من دیدم که او رفت3 .هنگامیکه او رفت ،موجودات بالدار
در قسمت جنوب معبد بزرگ بودند و ابری حیاط داخلی را
پر کرد4 .نور درخشندۀ حضور خداوند از موجودات برخاست
و بر در دروازۀ معبد بزرگ قرار گرفت� .آنگاه ابری معبد بزرگ
را پر کرد و حیاط از نور جلال خداوند میدرخشید5 .صدای
بالهای موجودات بالدار که تا حیاط بیرونی شنیده میشد ،شبیه
صدای خداوند متعال بود.
6هنگامیکه خداوند به مردی که جامۀ کتانی پوشیده بود،
امر کرد تا مقداری �آتش از بین چرخهایی که در زیر موجودات
بود ،بردارد� .آن مرد رفت و کنار یکی از چرخها ایستاد�7 .آنگاه
یکی از موجودات دس���ت خود را به سوی �آتشی که در میان
ایشان بود دراز کرد و مقداری در دست مردی که جامۀ کتانی
پوشیده بود ،گذاشت� .آن مرد �آتش را گرفت و بیرون رفت.
8به نظر میرسید که �آن موجودات در زیر بالهایشان دستی مانند
چرخ همشکل
دست انسان داشتند10-9 .نگاه کردم و چهار ِ
دیدم ،هر چرخ در کنار یکی از موجودات بود .چرخها چون
سنگهای گرانبها میدرخش���یدند و در درون هر چرخ ،چرخ
دیگری قرار داش���ت11 .این چرخها میتوانس���تند به هر طرف
حرکت کنند ،بدون اینکه دور بزنند .به هر س���متی که چرخ
جلویی حرکت میکرد ،چرخهای دیگر ب���ه دنبالش میرفتند
بدون اینکه دور بزنند12 .تمام بدنهای �آنها ،پشتها ،دستها،
بالها و چرخها ُپر از چشم بود13 .ندایی شنیدم که میگفت:
«چرخهای گردان».
14هر موجود چهار صورت داشت ،صورت اول مانند گاو،
صورت دوممانند انسان ،سومین صورت چون شیر و چهارمین
صورت مانند عقاب بود15 .موجودات به هوا برخاستند .ایشان
هم���ان موجوداتی بودند ک���ه در کنار رود خاب���ور دیده بودم.
16هنگامیک���ه موج���ودات حرکت میکردن���د ،چرخها نیز به
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حرکت می�آمدند و هرگاه بالهای خود را میگشودند و پرواز
میکردند ،چرخها نیز با ایش���ان بودند17 .هنگامیکه ایش���ان
میایستادند ،چرخها نیز میایستادند و چون برمیخاستند ،چرخها
نیز برمیخاستند؛ چون روح موجودات زنده در �آنها بود.
�18آنگاه نور درخش���ان خداوند از �آس���تانۀ معبد بزرگ بیرون
رفت و بالای سر موجودات قرار گرفت19 .سپس بالهای خود
را گشودند و همانطور که چرخها در کنارشان بودند ،از زمین
برخاستند و در دهانه دروازۀ شرقی معبد بزرگ توقّف کردند و
جلال خدای اسرائیل بر فراز ایشان بود20 .من �آن موجودات را
شناختم� .آنها همان موجوداتی بودند که در زیر تخت خدای
اسرائیل ،در کنار رود خابور دیده بودم.
21هر کدام چهار رو و چهار بال داش���ت و در زیر هریک از
بالهایشان شبیه دست انسان بود22 .چهرههای ایشان هم مانند
چهرههایی بود که در کنار رود خابور دیده بودم .هر کدام از
�آنها مستقیماً حرکت میکرد.

11

داوری رهبران اسرائیل

روح خ���دا مرا برداش���ت و به دروازۀ ش���رقی معبد
بزرگ �آورد� .آنجا در نزدیک دروازه ،بیست و پنج
مرد بودند و در میان ایشان یازنیا پسر عزور و فلطیا پسر بنایاهو
یعنی رهبران قوم را دیدم.
2خدا به من فرمود« :ای انسان فانی ،این مردان توطئههای
شریرانهای میچینند و در این شهر راهنماییهای پلید میکنند.
3ایشان میگویند' :زمان �آن نرسیده که خانهها را بسازیم ،این
شهر چون دیگ است و ما گوشت در �آن میباشیم4 '.بنابراین
ای انسان فانی ،علیه ایشان نب ّوت کن».
�5آنگاه روح خداوند بر من �آمد و فرمود که بگو خداوند چنین
میفرماید« :ای قوم اسرائیل ،این سخنی است که میگویید،
ا ّما من میدانم که چه میاندیشید6 .شما بسیاری را در شهر
کشتهاید .خیابانها را از اجساد ُپر کردهاید.
«7بنابراین من ،خداوند متعال میگویم :کشتهشدگانی را که
در درون دیگ گذاشتهاید گوشت هستند و این شهر دیگ ،ا ّما
شما از �آن بیرون �آورده خواهید شد8 .شما از شمشیر ترسیدید ،و
من شما را به شمشیر میسپارم9 .شما را از شهر بیرون میبرم و
به دست بیگانگان خواهم سپرد و داوری خود را به اجرا خواهم
گذاشت10 .با شمشیر کشته خواهید شد و در مرز اسرائیل شما
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را داوری خواهم کرد11 .این شهر مانند دیگی که گوشت را
حفظ میکند ،از ش���ما حفاظت نخواهد کرد .در هر کجای
سرزمین اسرائیل باشید شما را مجازات خواهم کرد�12 .آنگاه
خواهید دانست که من خداوند هستم و هنگامیکه از قوانین
کشورهای همسایه پیروی میکردید ،قوانین مرا میشکستید و
از فرمانهای من سرپیچی میکردید».
13هنگامیکه نب ّوت میکردم ،فلطیا پس���ر بنایا ُمرد .پس با
صورت بر خاک افت���ادم و فریاد بر�آوردم« :ای خداوند متعال،
�آیا همۀ بازماندگان اسرائیل را نابود خواهی کرد؟»
وعدۀ آزادی از اسارت

�14آنگاه خداوند به من فرمود«15 :ای انسان فانی ،خویشاوندان
و قوم تو که در اورشلیم هستند ،دربارۀ تو و هموطنانت که در
تبعید به سر میبرید ،میگویند�' :آنها از خداوند دور شدهاند،
بنابراین حالا این سرزمین به ما تعلّق دارد'.
«16بنابرای���ن چنین بگو :خداوند ،خ���دا میفرماید :هر چند
ایشان را به دوردستها بردم و در میان ملّتها پراکنده ساختهام،
ا ّما در حال حاضر من پناهگاه ایشان هستم.
«17بنابراین به �آنها بگو که من ،خداوند متعال چنین میگویم،
ایشان را از بین مردم و کشورهایی که در �آنها پراکندهاند ،جمع
میکنم و سرزمین اسرائیل را به �آنها میدهم18 .هنگامیکه بازگردند،
تمام ُبتهای �آلوده و ناپاک را از میان برخواهند داشت19 .من در
ایش���ان دل و روح تازهای خواهم نهاد و دل سنگی را از جسم
ایشان برمیدارم و دلی از گوشت به ایشان خواهم بخشید20 .تا از
احکام من پیروی کنند و دستورات مرا بجا �آورند .ایشان قوم من
خواهند بود و من هم خدای ایشان خواهم بود21 .ا ّما کسانیکه
دل ایشان به دنبال پرستش ُبتهای نفرتانگیز و ناپاک است� ،آنها
را به خاطر �آنچه که کردهاند ،مجازات میکنم.
جالل خدا اورشلیم را ترک میکند

�22آنگاه موجودات به پرواز در�آمدند و چرخها با ایشان رفتند.
نور درخشندۀ حضور خدای اسرائیل بر فراز ایشان بود23 .سپس
جلال خداوند از میان شهر برخاست و بر کوهی که در قسمت
شرقی شهر بود ،توقّف کرد24 .روح خدا مرا در رؤیا برداشت
و دوباره نزد تبعیدشدگان در بابل برد .در همین جا رؤیای من
به پایان رس���ید25 .و هرچه را خداوند به من نشان داده بود،
به تبعید شدگان گفتم.
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نمایش تبعید یهودا

خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،تو در میان قومی
سرکش زندگی میکنی که چشم دارند ولی نمیبینند.
گوش دارند ولی نمیشنوند ،زیرا ایشان قومی سرکش هستند.
«5-3ای انسان فانی ،توشهای برای رفتن به تبعید �آماده کن
و در برابر ایشان در روز کوچ کن و به مکانی دیگر برو .شاید
بفهمند ،اگرچه قومی سرکش هستند .مانند کسیکه به تبعید
برده میشود� ،آماده سفر ش���و .بار سفرت را در روز ببند و از
خانه بیرون ببر تا مردم ببینند و هنگام ش���ب در حضور ایشان
دیوار را سوراخ کن و با توشهات از راه �آن بیرون برو6 .در برابر
چشمان ایشان توشۀ خود را روی دوش خود بگذار و �آن را در
تاریکی حمل کن .رویت را بپوشان تا نبینی که کجا میروی.
این کار تو اخطاری برای قوم اسرائیل است».
�7آنچه را که خداوند به من فرموده بود ،انجام دادم .توش���ۀ
خود را در روز ،مانند تبعیدشدگان بیرون بردم .هنگام شب با
دستان خود دیوار را سوراخ کردم و در پیش چشمان مردم توشۀ
خود را بر دوش گرفته ،در تاریکی بیرون رفتم.
8بامدادان خداوند به من فرمود«9 :ای انسان فانی ،اکنون که
قوم سرکش اسرائیل میپرسند چهکار میکنی؟ 10به ایشان بگو
که این پیامیاست از جانب خداوند متعال به شاهزاده و تمام
مردمی که در اورشلیم هستند11 .به ایشان بگو �آنچه تو کردهای
نشانهای از رویدادی است که بر ایشان واقع خواهد شد .ایشان
�آواره و اسیر خواهند گشت12 .شاهزادۀ ایشان نیز کولهبار خود را
در تاریکی بر دوش خواهد نهاد و بیرون خواهد رفت و سوراخی
در دیوار خواهد کند تا از �آن بیرون برود و روی خود را خواهد
پوشاند تا زمین را با چشمان خود نبیند13 .ا ّما من تور خود را
بر او خواهم گسترد و او را به دام میاندازم و او را به شهر بابل
خواهم �آورد .او �آنجا را نخواهد دید ،ا ّما در �آنجا خواهد مرد.
14اطرافیان ،مشاوران و محافظان او را در همهجا پراکنده خواهم
ساخت و شمشیر برهنه در پی ایشان خواهم فرستاد.
«15هنگامیکه ایشان را در میان ملّتهای دیگر و کشورهای
بیگانه پراکنده سازم ،خواهند دانست که من خداوند هستم.
16م���ن اجازه خواهم داد عدّه کمی از ایش���ان نجات یابند تا
پلیدیهای خود را در میان ملّتهایی که به �آنجا میروند بیان کنند،
�آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم».
1523

حزقیال  12و13 
نشانههای نبی ترسو

17خداون���د به من فرمود«18 :ای انس���ان فانی ،نان خود را
با لرز بخ���ور و �آب خویش را با ترس و لرز بن���وش19 .به همۀ
مردم س���رزمین بگو ،خداوند متعال در مورد ساکنان اورشلیم
در سرزمین اسرائیل چنین میفرماید :ایشان نان خود را با ترس
خواهند خورد و �آب خود را با لرز خواهند نوشید20 .شهرهای
�آباد ،خراب میشوند و سرزمینش���ان متروک میگردد و �آنگاه
خواهند دانست که من خداوند هستم».
روز داوری به تعویق نمیافتد

21خداوند به من فرمود«22 :ای انس���ان فانی ،این چیس���ت
که زبانزد مردم اسرائیل است' :روزها میگذرند و پیشگوییها
عملی نمیش���وند؟' 23اکنون به ایشان بگو من خداوند متعال
میفرمایم .من به این َمثَل پایان میدهم� .آن دیگر در اسرائیل
تکرار نخواهد شد .به ایشان بگو زمان به وقوع پیوستن نب ّوتها
فرا رسیده است.
«24در میان مردم اسرائیل دیگر رؤیاهای دروغ و پیشگوییهای
گمراه کننده نخواهد بود25 .من خداوند ،با ایشان سخن خواهم
گفت و هرچه بگویم به وقوع میپیوندد .دیگر ت�أخیری نخواهد
شد .در دوران زندگی شما ای سرکشان� ،آنچه را که به شما
هشدار دادم ،عملی میسازم».
26دوباره خداوند به من چنین فرمود«27 :ای انسان فانی ،قوم
اسرائیل میگویند که رؤیاها و پیشگوییهای تو در �آیندۀ خیلی
دور عملی میشوند28 .بنابراین به ایشان بگو که خداوند متعال
چنین میفرماید :هیچ کلام من پ���س از این به ت�أخیر نخواهد
افتاد و خداوند متعال میفرماید :کلامیکه من میگویم روی
خواهد داد».

13

محکومیت انبیای دروغین
ّ

خداوند به من فرمود«2 :ای انس���ان فانی ،علیه
انبیایی که از خیال خود نب��� ّوت میکنند ،نب ّوت
کن و بگو :کلام خداوند را بشنوید».
3خداون���د متعال چنی���ن میفرماید« :وای ب���ر انبیای نادانی
که از روح خود پی���روی میکنند و هیچ ندیدهان���د4 .ای قوم
اسرائیل ،انبیای شما چون روباهان در ویرانهها هستند5 .ایشان
از دیوارهایی که ف���رو ریختهاند نگهبانی نمیکنند و دیوارها را
بازسازی نمیکنند ،بنابراین اسرائیل نمیتواند هنگام جنگ در
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روز خداوند ،از خود دفاع کند6 .رؤیاها و پیشگوییهای ایشان
نادرست و دروغ است .ا ّدعا میکنند که از پیامهای من سخن
میگویند ،ا ّما من ایشان را نفرستادهام و انتظار دارند حرفهایشان
حقیقت پیدا کند7 .من به ایشان میگویم :رؤیاهای شما غلط
و پیشگوییهایتان دروغ است ،ا ّما باز هم میگویید که از زبان
من حرف میزنید ،درحالیکه من با شما صحبت نکردهام».
8بنابرای���ن خداوند متعال بهایش���ان چنین میفرماید« :چون
سخنهای نادرست گفتید و رؤیاهای دروغین دیدید ،پس اینک
برضد شما خواهم بود9 .ای انبیایی که رؤیاهای دروغین میبینید
و پیش���گوییهای گمراه کننده میکنید ،من شما را مجازات
خواهم کرد .شما �آنجایی که مردم گرد هم می�آیند تا تصمیم
بگیرند ،نخواهید بود .نام شما در فهرست شهروندان اسرائیل
نخواهد بود .شما هرگز به سرزمین خود باز نخواهید گشت.
�آنگاه خواهید دانست که من ،خداوند متعال هستم.
«10انبیا با گفتن اینکه همهچیز خوب اس���ت ،قوم مرا گمراه
کردهاند .یقیناً همهچیز خوب نیست .قوم من دیوار سستی بنا
کردهاند و انبیا �آن را با ِگل سفید میپوش���انند11 .به انبیا بگو
دیوار ایش���ان فرو خواهد ریخت .من باران سیل�آسا و تگرگ
فرو خواهم باراند و بادهای شدید بر �آن خواهند وزید12 .دیوار
فرو خواهد ریخت و همه خواهند پرسیدِ ' :گلمالی چه فایدهای
داشت؟'»
13اینک خداوند متعال چنین میفرماید« :در خشم خود ،باد
شدید ،باران سیل�آسا و تگرگ خواهم فرستاد تا دیوار نابود شود.
14من دیواری را که ایشان ِگلاندود کردهاند ،درهم میشکنم
و پای���ۀ �آن را عریان میگذارم .دی���وار �آن فرو خواهد ریخت و
همۀ شما را خواهد کش���ت� .آنگاه همه خواهند دانست که
من خداوند هستم.
«15دیوار و کس���انیکه �آن را گلاندود کردند ،قدرت خشم
مرا حس خواهند کرد و �آنگاه به ش���ما خواهم گفت دیوار و
کسانیکه �آن را ِگلاندود کردند ،نابود شدهاند؛ 16یعنی همۀ
انبیایی که با اطمینان به اورشلیم میگفتند همهچیز خوب است،
هنگامیکه چنین نبود».
17خداوند فرمود« :اینک ای انسان فانی ،روی به سوی زنان
قوم خویش کن و علیه زنانی که از افکار خود نب ّوت میکنند،
نب ّوت کن18 .خداوند متعال چنین میفرماید:
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«وای بر زنانی که برای به دست �آوردن قدرت مرگ و زندگی
طلسم میسازند .شما میخواهید قدرت مرگ و زندگی مردم
را به دست بگیرید تا به سود خود از �آن استفاده کنید؟ 19شما
بهخاطر مشتی جو و چند تکه نان ،مرا در برابر قوم خود بیحرمت
کردهاید .شما مردمی را میکشیدکه شایستۀ مرگ نیستند و
کسانی را زنده نگاه میدارید که سزاوار زنده بودن نیستند .پس
شما به قوم من دروغ میگویید و ایشان باور میکنند».
20بنابراین خداوند متعال میفرماید« :من علیه طلسمهایی هستم
که برای به دس���ت �آوردن قدرت مرگ و زندگی به بازویشان
میبندند .من �آنها را از بازوهایشان خواهم درید و من جانهایی را
که شما شکار کردهاید ،چون پرندگان �آزاد خواهم کرد21 .من
طلسمهای شما را پاره خواهم کرد و قوم خود را از دست شما
نجات خواهم داد و ایشان چون صید در دست شما نخواهند
بود و شما خواهید دانست که من خداوند هستم.
«22با دروغهای خود ،م���ردم خوبی را که من نمیخواهم
به �آنان صدمه بزنم ،دلس���رد کردهاید .ش���ما از اینکه مردم
پلید از بدی دست بکشند جلوگیری میکنید و جان ایشان
را نج���ات نمیدهی���د23 .پ���س اینک رؤیاه���ای دروغین و
پیش���گوییهای گمراه کنندۀ شما پایان یافته است .من قوم
خود را از زیر قدرت ش���ما نجات میدهم ت���ا اینکه بدانید
که من خداوند هس���تم».

14

خدا بتپرستان را محکوم میکند

گروهی از رهبران نزد من �آمدند و نشستند2 .خداوند
به من فرمود«3 :ای انسان فانی ،این مردان ُبتهای
خود را در دلهایشان جای دادهاند و گناهانشان موجب لغزش
ایشان شده است .چرا از من راهنمایی میخواهند؟
«4بنابراین به ایشان بگو ،خداوند متعال چنین میفرماید :هر
اسرائیلی که قلب خود را به ُبتها داده است و خود را به گناه
کشانده برای مشورت نزد نبیای می�آید ،من به ایشان پاسخ
خواهم داد؛ پاسخی که ُبتهای بسیار او سزاوارش هستند5 .همۀ
این ُبتها ،قوم اسرائیل را از من رویگردان کردهاند ،ا ّما با این
پاسخ ،میخواهم ایشان را به سوی خود بازگردانم.
«6پس به قوم اسرائیل بگو که خداوند متعال میفرماید :توبه
کنید ،از بتپرستی دست بکشید و از گناه و کارهای زشت
روی برگردانید.
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«7زیرا هرکس چه از قوم اس���رائیل و چ���ه بیگانگانی که در
اسرائیل ساکن هستند و از من جدا شدهاند و ُبتها را به قلبهای
خود راه دادهاند و گناهان خود را چون مانعی در برابر خود قرار
دادهاند و هنوز نزد نبی میروند ت���ا از من راهنمایی بخواهند،
من ،خداوند پاسخ ایشان را خواهم داد8 .من علیه این اشخاص
خواهم بود ،ایشان را نمونه و زبانزد همه میکنم و از میان قوم
خود برمیدارم و خواهید دانست که من خداوند هستم.
«9اگر نب���یای فریب بخورد و س���خن دروغ بگوید ،به این
خاطر است که من ،خداوند �آن نبی را فریب دادهام و دست
خود را علیه او برمیافرازم و او را از میان قوم اس���رائیل بیرون
خواهم راند10 .نبی و کس���یکه با او مشورت میکند ،هر دو
یک مجازات خواهند داشت11 ،تا قوم اسرائیل دیگر از من دور
نگردند و با گناهان خود �آلوده نگردند .ایشان قوم من خواهند
شد و من خدای ایشان».
نوح ،دانیال و ا ّیوب

�12آنگاه خداوند به من فرمود«13 :ای انسان فانی ،هنگامیکه
س���رزمینی بیوفا علیه من گناه ورزد و من دست خود را علیه
�آن بلند کنم و نان ایشان را قطع نمایم ،چنان قحطی خواهم
فرستاد که انسان و حیوان را یکس���ان از پای در�آورد14 .حتّی
اگر نوح ،دانیال و ایّوب در �آنجا زندگی میکردند ،نیکوکاری
ایشان فقط میتوانست جانهای خودشان را نجات دهد .من،
خداوند متعال چنین میگویم.
«15یا اگر حیوانات وحشی را بفرستم که �آن سرزمین را پایمال
و ویران کنند و مردم از ترس حیوانات وحشی از �آن عبور نکنند،
16و اگر �آن سه مرد هم در �آنجا زندگی میکردند ،من ،خداوند
متعال به حیات خود قس���م میخورم که ایشان نمیتوانستند،
حتّی جانهای فرزندان خود را هم حفظ کنند .تنها ایشان زنده
میماندند و �آن سرزمین غیر مسکونی میگردد.
«17یا اگر شمشیر را در �آن کشور بفرستم تا �آنجا را از انسان
و حیوان پاک س���ازد18 ،هرچند �آن س���ه مرد در �آنجا باشند،
من ،خداوند متعال به حیات خود قسم میخورم که �آنها قادر
نخواهند بود حتّی فرزندان خود را هم از مرگ نجات بدهند.
�آنها میتوانستند فقط جانهای خود را حفظ کنند.
«19یا اگر �آن س���رزمین را دچار طاعون کنم و با خونریزی و
کشتن مردم و حیوانات �آن خشم خود را بر �آن فرو ریزم20 ،حتّی
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اگر نوح ،دانیال و ایّ���وب در �آنجا بودند ،من ،خداوند متعال
به حیات خود س���وگند میخورم ،نمیتوانستند جان فرزندان
خود را نجات دهند و رستگاری ایشان فقط جانهای خودشان
را نجات میداد».
21خداوند متعال چنی���ن میفرماید« :من بدترین مجازاتها را
یعنی جنگ ،گرسنگی ،حیوانات وحشی و بیماری را به اورشلیم
میفرستم تا انسانها و حیوانات �آن را یکسان نابود سازند22 .اگر
بعضی از �آنها زنده بمانند و فرزندان خود را نجات دهند ،به
ایش���ان نگاه کنید و خواهید دید که چه پلید هس���تند و قانع
خواهید شد مجازاتی که بر اورشلیم �آوردم عادلانه بوده است.
23هنگامیکه رفتار و روشهای ایشان را ببینید ،خواهید دانست
�آنچه انجام دادهام بیسبب نبوده است».

15

تاک بیثمر

خداوند به من فرمود«2 :ای انس���ان فانی ،چوب
تاک چه برتری بر چوبهای دیگر دارد و شاخۀ تاک
چه برتری در مقایسه با درختان جنگل؟ �3آیا از چوب �آن برای
ساختن چیزی اس���تفاده میکنند؟ یا از �آن میخی برای �آویختن
چیزی میسازند؟ 4وقتی �آن را در �آتش میسوزانند ،هنگامیکه
�آتش دو سر �آن را بسوزاند و میانش نیم سوز شود� ،آیا سودمند
خواهد بود؟ 5هنگامیکه کامل بود بیمصرف بود ،اینک که
نیم سوز ش���ده ،بیش از پیش بیمصرف شده است� .آیا هرگز
میتوان از �آن استفاده کرد؟»
6بنابرای���ن خداوند متع���ال میفرماید« :چون چوب تاک
در میان درخت���ان جنگل که �آن را برای س���وختن به �آتش
داد هام ،همچنین ساکنان اورشلیم را برای سوختن خواهم
داد7 .من علیه ایشان خواهم بود ،با وجودی که از �آتش
خواهند گریخت ولی �آتش ،ایش���ان را خواهد س���وزاند و
وقتی �آنها را مجازات کنم ،ش���ما خواهید دانست که من
خداوند هس���تم8 .چون ب���ا بیوفایی رفت���ار کرد هاند ،این
س���رزمین را ویران خواهم س���اخت .من ،خداون���د متعال
س���خن گفتهام».

16

اورشلیم بیوفا

خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،اورشلیم
را از کردار بدش �آگاه ساز 3و بگو خداوند متعال
چنین میفرماید:
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«اصل و تولّد تو از س���رزمین کنعان است .پدر تو اموری و
مادرت ِحتّی بود4 .در روز تولّد ،نافت را نبریدند و با �آب شسته
نشدی تا پاک ش���وی .به تو نمک نمالیدند و تو را در پارچه
نپیچیدند5 .چشمیبر تو دلسوزی نکرد تا از روی مح ّبت این
کارها را برایت انجام دهد .در روز تولّدت از تو بیزار بودند و
تو را در بیابان انداختند.
«6هنگامیکه از کنارت میگذشتم ،تو را دیدم که در خون
غوطهور هستی ،به تو گفتم که زنده ش���و7 .تو را چون گیاه
سالمی پرورش دادم .تو بلندبالا و دوش���یزهای متعال گشتی.
پستانهایت بر�آمده و موهایت بلند شد ،ا ّما عریان بودی.
«8دوباره از کنار تو گذشتم و دیدم که به سن بلوغ رسیدهای.
گوشۀ ردای خود را بر تو گستردم و عریانی تو را پوشاندم .با
تو سوگند یاد کردم و با تو پیمان بستم و تو از � ِآن من شدی».
خداوند متعال چنین میفرماید.
�«9آنگاه با �آب ،خون را از تو شستم و با روغن ،تو را تدهین
کردم10 .بر تو جامۀ ق ّلابدوزی ش���ده و بر پاهایت کفش���های
چرمیمرغوب پوشانیدم و تو را با ردای ابریشمی �آراستم11 .تو
را با جواهرات زینت بخشیدم و دستبند به دستت و گردنبند به
گردنت �آویختم12 .بینیات را با حلقه ،گوشت را با گوشواره
و سرت را با تاج زیبایی �آراس���تم13 .تو جواهرات طلا و نقره
داش���تی و همواره جامههای ق ّلابدوزی ش���ده و ابریشم بر تن
داش���تی .نان تو از بهترین �آردها درست میشد و روغن زیتون
و عسل برای خوردن داش���تی .زیبایی تو خیره کننده بود و تو
ملکه شدی14 .بهخاطر زیبایی تو ،شهرتت در میان همه ملّتها
پراکنده شد ،زیرا من به تو زیبایی کامل دادم ».خداوند متعال
چنین گفته است.
«15ا ّم���ا تو به زیبایی خ���ود اتّکا کردی و بهخاط���ر �آوازۀ خود
روسپی گشتی و با هر رهگذری روسپیگری نمودی16 .مقداری
از پارچههایت را برای تزئین پرستشگاههای خود استفاده کردی
و چون فاحشهای خود را در اختیار همه گذاشتی17 .همچنین
با جواهرات طلا و نقرهای که به تو داده بودم ،مجسمههای مرد
ساختی و با �آنها روس���پیگری کردی18 .با جامههای ق ّلابدوزی
�آنها را پوشاندی و روغن و ُبخور مرا نزد �آنها گذاشتی19 .به تو
خوراک دادم؛ بهترین �آرد ،روغن زیتون و عسل ،ا ّما تو �آنها را برای
خشنودی ُبتها هدیه کردی ».خداوند متعال چنین گفته است.
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«20فرزندانی را که ب���رای من به دنیا �آورده بودی ،برای ُبتها
ِ
روسپیگری تو کافی نبود 21که فرزندان مرا
قربانی نمودی� .آیا
کش���تی و به عنوان قربانی به ُبتها تقدیم کردی؟ 22در هنگام
�آلودگی و روسپیگری خود ،دوران جوانی خود را ،هنگامیکه
برهنه در خون خود میغلطیدی ،به یاد نیاوردی».
زندگی اورشلیم به عنوان یک روسپی

23خداون���د متعال میفرماید« :وای بر ت���و! وای بر تو! زیرا
پس از انجام همۀ ش���رارتهای خود24 ،در هر گوش���ه و کنار،
پرستشگاهها ساختی و به روس���پیگری پرداختی25 .در سر هر
خیابانی ،بنایی س���اختی و زیبایی خود را به فحشا گذاشتی و
خود را در اختیار هر رهگذری قرار دادی26 .با همس���ایگان
شهوتران خود ،یعنی مصریان ،همبستر شدی و با روسپیگری
خود خشم مرا برانگیختی.
«27بنابراین ،دس���ت خود را علیه تو بلند نموده و س���هم تو
را کم کردم و تو را به ارادۀ دش���منانت تسلیم کردم ،یعنی به
فلسطینیان که از کردار شرم�آور تو متن ّفر هستند.
«28چون دیگران نتوانستند تو را ارضاء کنند ،به دنبال �آشوریان
دویدی .تو روسپی ایش���ان بودی ،ا ّما ایشان نیز نتوانستند تو را
ارضاء کنند29 .تو همچنین برای بابلیان� ،آن ملّت بازرگان ،روسپی
بودی ،ا ّما ایشان هم نتوانستند تو را راضی خواهند کرد».
30خداوند متعال چنین میفرماید« :چون روس���پی بیشرمی
هستی ،همۀ این کارها را انجام دادی31 .در هر خیابان و میدان
بتخانه ساختی و روسپیگری کردی ،ا ّما تو چون روسپیان دیگر
بهخاطر پول ای���ن کار را نکردی32 .تو چون زنی هس���تی که
به جای اینکه شوهرش را دوست بدارد با بیگانگان هم�آغوش
میشود33 .همۀ روسپیان هدیه میگیرند ،ا ّما تو هدایای خود
را به عاشقانت دادی .به ایشان رشوه دادی تا برای روسپیگری
تو از همهجا بیایند34 .پس ،تو با روس���پیان دیگر فرق داری.
کسی به دنبال تو نیامد تا روسپی باشی .کسی به تو پولی نداد
بلکه تو به ایشان پول دادی ،تو متفاوت بودی!»
خدا اورشلیم را داوری میکند

35پس اینک ای روسپی ،ای اورشلیم ،سخن خداوند را بشنو.
36خداوند متعال میفرماید« :تو خود را برهنه کردی و چون
فاحشهای ،خودت را در اختیار عاشقانت و همه ُبتهایت قرار
دادی و فرزندان خود را کُشتی و قربانی ُبتها کردی37 .بنابراین
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همۀ عاشقانت را که از وجودشان ل ّذت میبردی و �آنهایی را که
معشوق تو بودند و کسان ی را که از �آنها نفرت داشتی ،به دور
تو جمع میکنم و تو را در برابر �آنها برهنه میسازم تا عریانی تو
را ببینند38 .تو را بهخاطر زنا و قتل محکوم میکنم و در خشم
خود ،تو را با مرگ مجازات میکنم39 .تو را به دست ایشان
میسپارم .ایشان بتخانههایی را که در �آن روسپیگری میکردی
ویران میکنند .ایشان لباس و جواهرات تو را خواهند گرفت
و تو را برهنه و عریان رها خواهند کرد.
«40ایشان مردم را برمیانگیزند تا تو را سنگسار کنند و تو را
با شمشیرهای خود تکهتکه خواهند کرد41 .ایشان خانههای
تو را خواهند سوزاند و در حضور جماعت زنان تو را مجازات
خواهند کرد .من تو را از فحش���ا و هدیه دادن به عاش���قانت
بازمیدارم�42 .آنگاه خش���م من پای���ان میپذیرد و �آرام خواهم
گرفت ،دیگر خشمگین و غیور نخواهم بود43 .چون تو دوران
جوان���ی خود را به ی���اد نیاوردی و با کردارت مرا خش���مگین
نمودی ،بنابراین کارهایت را بر سرت می�آورم ».خداوند متعال
چنین فرموده است.
دختر همانند مادر

44خداوند میفرماید« :ای اورشلیم ،مردم این َمثَل را دربارۀ تو
خواهند گفت' :دختر مانند مادرش است45 '.براستی تو دختر
مادرت هستی ،او شوهر و فرزندان خود را رها کرد .تو مانند
خواهرانت هس���تی که از شوهران و فرزندان خود بیزار بودند.
مادرت ِحتّی و پدرت اموری بود.
«46خواهر بزرگ تو سامره است که با دختران خود در شمال
تو سکونت دارد و خواهر کوچکت سدوم است که با دختران
خود در جنوب زندگی میکند47 .تو نه تنها از �آنها و کارهای
زشتشان تقلید و پیروی کردی ،بلکه در مدّت کوتاهی فاسدتر
از �آنها شدی.
«48به حیات خودم سوگند که خواهرت سدوم و دخترانش
مثل تو به چنین کارهای زشتی دست نزدهاند49 .گناه سدوم و
دخترانش این بود که چون همهچیز را به فراوانی داشتند و در
رفاه و �آسایش زندگی میکردند ،مغرور شده بودند و به بینوایان
و نیازمندان کمک نمیکردند50 .ایشان مغرور و سرسخت بودند
و کارهایی را که م���ن از �آنها تن ّفر دارم ،انجام دادند ،پس من
ایشان را نابود کردم.
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«51سامره نصف گناهان تو را مرتکب نشد ،کارهای زشت تو
بمراتب بیشتر از خواهرانت بوده است .فساد تو به حدّی است
که در مقایس���ه با خواهرانت ،ایشان بیگناه به نظر میرسند.
52اینک باید شرمس���اری خود را تح ّمل کن���ی ،گناهان تو به
حدّی از خواهرانت بدتر اس���ت که ایشان در کنار تو بیگناه
بهنظر میرس���ند .اکنون سرافکنده و خجل شو ،زیرا تو باعث
میشوی که خواهرانت پاک بهنظر برسند».
بازسازی سدوم و سامره

53خداوند به اورشلیم فرمود« :من سدوم ،سامره و روستاهایشان
را کامروا خواهم س���اخت .بله ،من ت���و را هم کامروا خواهم
کرد54 .تو بهخاطر کارهایی که کردهای باید خجالت بکشی
و شرمس���اری تو به �آنها نشان خواهد داد که چه وضع بهتری
دارند55 .بلی ،خواهرانت ،س���دوم و س���امره و دخترانشان و
همچنین تو با دخترانت دوباره کامیاب خواهید شد�56 .آیا در
روزهای غرورت سدوم را مس���خره نمیکردی؟ 57ا ّما حالا تو
مایۀ تمسخر اَدوم و فلس���طینیان و دخترانشان و همسایگانت
ش���دهای و همگی از تو نفرت دارند58 .پس تو باید به سزای
کارهای بد و گناهانت برسی».
پیمان جاودانی

59خداوند متعال میفرماید« :من مطابق کردارت با تو رفتار
خواهم کرد ،زیرا س���وگندت را فراموش ک���ردی و پیمانت را
شکستی60 .ا ّما من پیمانی را که در دوران جوانیات با تو بسته
بودم ،از یاد نمیبرم و حال با تو پیمانی ابدی میبندم61 .تو به
یاد خواهی �آورد که چگونه رفتار کردهای و هنگامیکه خواهران
بزرگ و کوچکت را به تو بازگردانم ،شرمسار خواهی شد .من
اجازه میدهم ایشان چون دختران تو باشند ،گرچه این قسمتی
از پیمان من با تو نب���ود62 .پیمان خود را با تو تجدید خواهم
کرد و �آنگاه خواهی دانست که من خداوند هستم63 .من همه
خطاهایت را خواهمبخشید ،ا ّما تو از به یاد �آوردن �آنها چنان
خجالت خواهی کشید که دیگر دهانت را باز نخواهیکرد».
خداوند متعال چنین فرموده

17

مثل عقاب و تاک

خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،برای قوم
اسرائیل َمثَلی بگو و نمونهای ارائه کن3 .خداوند
متعال ،چنین میفرماید :عقاب بزرگی بود که بالهایی عظیم و
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گسترده و پرهایی رنگارنگ داشت .او به لبنان پرواز کرد و سر
درخت سدر لبنان را شکست 4و �آن را به سرزمین بازرگانی برد
و در شهر تاجران گذاش���ت�5 .آنگاه او بذری از سرزمین شما
برداشت و در خاک حاصلخیزی در کنار �آب فراوان کاشت.
او �آن را مانند شاخۀ بیدی قرار داد�6 .آن جوانه زد و تاکی شد
و در روی زمین گسترش یافت .شاخههایش به سوی بالا ،به
طرف عقاب و ریشههایش در عمق زمین رشد کردند .تاک از
شاخهها و برگها پوشیده شده بود.
«7عق���اب بزرگ دیگری ب���ود با بالهای عظی���م که پرهای
زیادی داشت .اینک تاک ،ریشهها و شاخههایش را به سوی
او برگردانید به امیدی که بتواند �آب بیش���تری از زمینی که در
�آنجا کاشته شده بود ،بگیرد8 .تاک در خاکی نیکو ،نزد �آبهای
بسیار کاشته شده بود تا ش���اخههایش رشد کنند ،میوه به بار
�آورد و تاکی با شکوه گردد.
«9خداوند متعال چنین میفرماید� :آیا کامیاب خواهد ش���د؟
�آیا عقاب نخست �آن را ریشهکن نخواهد کرد؟ و انگورهایش
را نخواهد کند؟ و ش���اخههایش را نخواهد شکست تا پژمرده
گردد؟ برای ریشهکن ساختن �آن نیازی به بازوی نیرومند و ارتش
قدرتمند نیست10 .هنگامیکه کاشته شد� ،آیا رشد خواهد کرد؟
هنگامیکه باد شرقی به �آن بوزد� ،آیا کاملا ً در جایی که کاشته
شده است ،پژمرده نخواهد شد؟»
شرح َم َثل

�11آنگاه خداون���د به من فرمود«12 :اکنون از این سرکش���ان
بپرس �آیا معنی این َمثَل را میدانند؟ به ایشان بگو پادشاه بابل
به اورشلیم �آمد و پادش���اه و بزرگان را دستگیر کرد و با خود
به بابل برد13 .او یکی از اعضای خاندان سلطنتی را گرفت و
با او پیمان بست و او را سوگند داد تا به او وفادار بماند .او
همچنین بزرگان سرزمین را با خود برد14 ،تا از شورش دوباره
ملّت جلوگیری کند و مطمئن شود که به پیمان خود وفادارند.
15ا ّما پادشاه یهودا با فرستادن سفیران خود به مصر ،به این امید
که ایشان به او اسبها و ارتش بزرگی بدهند ،شورش کرد� .آیا
او پیروز خواهد شد؟ �آیا کسی میتواند با چنین کاری بگریزد؟
�آیا او میتواند پیمان را بشکند و بدون مجازات بگریزد؟
«16به حیات خودم سوگند ،براس���تی این پادشاه در مکانی
که پادش���اه بابل او را پادشاه کرد ،چون سوگند خود را خوار
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شمرد و پیمانش را شکست ،در بابل خواهد مرد17 .هنگامیکه
بابلیان سنگر درست کنند و ش���هر را محاصره نمایند تا مردم
بسیاری را بکشند ،حتّی فرعون و ارتش نیرومندش نیز نخواهند
توانست به پادشاه یهودا کمک کنند18 .او سوگند و پیمان خود
را شکس���ت ،او همۀ این کارها را انجام داد و اکنون گریزی
برای او نیست».
19خداوند متعال میفرماید« :به حیات خودم سوگند که او
را بهخاطر شکستن پیمان مجازات خواهم کرد ،یعنی پیمانی
که به نام من سوگند خورد20 .من تور خود را میگسترانم
و او را در دام خواه���م افکند .او را ب���ه بابل خواهم برد و
بهخاط���ر خیانتش علی���ه من او را در �آنج���ا مجازات خواهم
ِ
گریزان او با شمشیر کشته خواهند شد
کرد21 .همۀ س���پا ِه
و بازمان���دگان ایش���ان در هر س���و پراکن���ده میگردند .من
خداون���د گفت���هام»
نوید امید خداوند

22خداوند ،خدا چنین میفرماید:
«من شاخۀ نازکی را
از سر درخت سدر بلند خواهم شکست
و �آن را در قلّۀ بلند کوه اسرائیل خواهم کاشت،
 23تا شاخهها از �آن بروید و میوه �آورد
و درخت سدر با شکوهی گردد.
در زیر �آن ،هرگونه پرنده زندگی خواهد کرد
و در سایۀ �آن �آشیانه خواهند ساخت.
 24تمام درختان سرزمین خواهند دانست
که من خداوند هستم.
درختان بلند را برمیاندازم
و درختان کوتاه را بلند میکنم.
من درخت سبز را خشک میکنم
و درخت خشک را شکوفا میسازم.
من ،خداوند چنین میگویم و �آن را انجام خواهم داد».

18

هرکس مسئول گناه خود میباشد

خداوند به من فرمود«2 :منظور شما از تکرار این
َمثَل در مورد سرزمین اسرائیل چیست که میگویید:
'والدین غوره خوردند و دندان فرزندان کُند شد'.
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«3به حیات خودم سوگند که بعد از این ،در اسرائیل کسی
این ضربالمثل را به زبان نم���ی�آورد4 .جان همه به من تعلّق
دارد ،پدر و پسر هر دو به من تعلّق دارند .تنها ،کسیکه گناه
ورزد ،خواهد مرد.
«5اگر ش���خصی نیک���وکار ،عادل و صادق باش���د6 ،بالای
کوهها برای پرستش ُبتهای قوم اس���رائیل نمیرود ،از گوشت
حیوانی که برای ُبتها قربانی شده است نمیخورد ،زن همسایۀ
خود را وسوسه نمیکند ،با زنی که عادت ماهانه داشته باشد
همبستر نمیشود7 ،ستم نمیکند ،وام خود را میپردازد ،دزدی
نمیکند ،نان خود را به گرسنگان میدهد و برهنگان را جامه
میپوشاند8 ،برای بهره وام نمیدهد ،پلیدی نمیکند ،دعاوی
را عادلانه قضاوت میکند9 .چنین ش���خصی از فرمانهای من
پیروی میکند و قوانین مرا رعایت مینماید .او نیکوکار است
و خواهد زیست ».خداوند متعال چنین میفرماید.
«10ا ّما اگر مردی پسری ظالم و خونریز داشته باشد 11و دست
به کارهایی بزند که پدرش هرگز دس���ت نزده است ،گوشت
حیوانی را که برای ُبتها قربانی شده باشد بخورد ،زن همسایه
را وسوس���ه کند12 ،به نیازمندان ستم کند ،دزدی نماید ،وام
خود را نپردازد ،بتپرستی نماید و پلیدی کند ،به پرستشگاه
ُبتها برود13 ،بهره و گرو بگیرد� ،آیا او زنده خواهد ماند؟ نه،
زنده نخواهد ماند .او که چنین کارهای پلیدی را کرده است،
براستی خواهد مرد و خونش به گردن خودش است.
«14ا ّما اگر این مرد ،پسری داشته باشد و گناهان پدر خود را
ببیند و مانند او رفتار نکند15 ،از گوشت حیوانی که برای ُبتها
قربانی شده باش���د نخورد و ُبتهای قوم اسرائیل را نپرستد ،زن
همسایه را وسوسه نکند16 ،به کسی بدی نکند ،بزور گرویی
نگیرد ،دزدی نکند ،بلکه نان خود را به گرسنه بدهد و برهنه
را جامه بپوش���اند17 ،پلیدی نکند و برای بهره ،وام ندهد .او
قوانین مرا مراعاتکند و از فرمانهای من پیروی کند ،او بهخاطر
گناهان پدرش نخواهد ُمرد ،بلکه براستی خواهد زیست18 .ولی
پدرش بهخاطر فریب دادن و دزدی از برادرانش و به سبب بدی
کردن در میان قومش و بهخاطر خطاهایش خواهد مرد.
«19ا ّما شما میپرسید' :چرا پسر بهخاطر گناهان پدرش مجازات
نمیشود؟' پاسخ این است که پسر �آنچه را درست و نیکو بود،
انجام داد .او قوانین مرا نگاه داشت و از �آنها به دقّت پیروی
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کرد پس براستی زنده خواهد ماند20 .فقط همان کسیکه گناه
میکند میمیرد .فرزند بهخاطر گناه پدر جزا نمیبیند و نه پدر
بهخاطر گناه فرزند مجازات میشود .شخص نیکوکار بهخاطر
کارهای نیک خودش پاداش میگیرد و شخص بدکار به کیفر
گناه خودش میرسد.
«21ا ّما اگر مردان ش���ریر از همۀ گناهانی که ورزیده بودند،
بازگردند و همۀ احکام مرا نگاه دارند و �آنچه را مطابق قانون
و نیک است انجام دهند ،البتّه زنده خواهند ماند و نخواهند
مرد22 .همۀ گناهانشان بخشیده خواهد شد و زنده میمانند،
زیرا ایشان به نیکویی عمل کردهاند�23 .آیا گمان میکنید که
من از مردن شخص گناهکار خوشحال میشوم؟ به هیچ وجه!
بلکه برعکس میخواهم از راه بدی که در پیش گرفته اس���ت
بازگردد و زنده بماند.
«24ا ّما هنگامیکه راستکاران ،کجروی کنند و خطا نمایند
و کارهای زشتی را که از شریران سر میزند ،انجام دهند� ،آیا
ایشان زنده خواهند ماند؟ هیچکدام از نیکوییهای ایشان به یاد
نخواهد �آمد و بهخاطر خیانتی که مرتکب شدهاند و گناهانی
که ورزیدهاند ،خواهند مرد.
«25ا ّما شما میگویید' :روش خداوند غیرعادلانه است؟' پس
اینک بشنوید ،ای قوم اسرائیل� :آیا روش من غیرعادلانه است؟
�آیا این روشهای شما نیست که غیرعادلانه است؟ 26هنگامیکه
فرد نیکوکاری از انجام نیکی بازگردد و پلیدی کند و بمیرد ،او
بهخاطر کارهای پلیدش میمیرد27 .ا ّما هنگامیکه فرد پلیدی
از گناه بپرهیزد و �آنچه را راس���ت و نیک اس���ت ،انجام دهد
او جان خود را نجات خواهد داد28 .زیرا ایشان اندیشیدهاند
و از خطاهایی که مرتکب ش���دهاند رویگردان شدهاند ،البتّه
زنده خواهند ماند و نخواهند مرد29 .ا ّما شما ،ای قوم اسرائیل
میگویید' :روش خداوند غیرعادلانه است '.ای قوم اسرائیل،
�آیا روشهای من غیرعادلانه است؟ �آیا این روشهای شما نیست
که غیرعادلانه میباشد؟
«30من ،خداوند متعال میگویم :بنابراین ای قوم اس���رائیل،
من شما را مطابق کردارتان داوری خواهم کرد .توبه کنید و از
گناهان خود بازگردید ،در غیر این صورت گناه ،شما را هلاک
خواهد کرد31 .از گناهانی که در برابر من مرتکب ش���دهاید،
دست بکشید و قلب و روح تازه برای خود فراهم �آورید .ای
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قوم اس���رائیل ،چرا میخواهید بمیری���د؟ 32زیرا خداوند متعال
میفرماید :من از مرگ هیچکس شاد نمیشوم ،پس بازگردید
و زنده بمانید».

19

سرود سوگواری

خداوند به من فرمود که برای پادشاهان اسرائیل این
سوگنامه را بخوانم:
 2مادر تو چه ماده شیری در میان شیرها بود!
بچههای خود را در میان شیرهای ژیان بزرگ کرد
او ّ
بچههایش را بزرگ کرد
 3او یکی از ّ
و به او �آموخت که شکار کند و او �آدمخوار شد.
 4ملّتها علیه او هشدار دادند
و در گودال ایشان گرفتار شد،
و او را به ق ّلاب کشیدند و به سرزمین مصر بردند.
 5مادرش وقتی دید که همۀ امیدهایش برباد رفته،
�آنگاه ب ّچۀ دیگرش را بزرگ کرد،
و او رشد کرد و شیر ژیانی شد.
 6وقتی او کاملا ً بزرگ شد
او با شیران پرسه میزد،
او نیز شکار کردن �آموخت و �آدمخوار شد.
 7او دژهایشان را درهم کوبید
و شهرهایشان را ویران کرد.
سرزمین و ساکنانش از غ ّرش او ترسان شدند.
 8ملّتها علیه او گرد هم �آمدند؛
�آنها دام خود را گسترانیدند
و او را در دامشان گرفتار کردند.
 9با ق ّلابها او را در قفس نهادند
و نزد پادشاه بابل بردند.
�آنها او را زندانی کردند
پس صدای غ ّرش او دیگر هرگز در کوههای اسرائیل
شنیده نخواهد شد.

 10مادر تو چون تاكی در تاکستان بود
که در �آب کاشته شده،
و بهخاطر �آب فراوان ،پر برگ و پر میوه بود.
 11شاخههای او نیرومند بودند
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و رشد کرد و گرز پادشاهان شد.
تاک چنان رشد کرد که سر به �آسمان میکشید.
همه دیدند که چه پر برگ و بلندبالا بود،
 12ا ّما دستهای خشمگینی او را ریشهكن کرد
و بر زمین افکند.
باد شرقی میوههایش را خشک کرد و فرو ریخت
و شاخههای نیرومندش خشک گشتند و سوختند.
 13اکنون تاک در بیابان،
و در زمین خشک و تشنه کاشته شده است.
 14تنهاش �آتش گرفته و شاخهها و میوهاش را سوزانده
و دیگر شاخۀ نیرومندی از �آن باقی نمانده است،
تا گرزی برای دست پادشاهان باشد.
این سوگنامه بارها سروده شده است.

20

اسرائیل به سرکشی ادامه میدهد

در رو ِز دهم از ماه پنج ِم سال هفتم تبعید ما ،ع ّدهای
از رهبران اس���رائیل �آمدند و مقابل من نشستند تا
از خداوند راهنمایی بطلبند�2 .آنگاه خداوند این پیام را به من
داد«3 :ای انسان فانی ،به رهبران اسرائیل چنین بگو :خداوند،
متعال میفرماید :چرا شما �آمدهاید از من راهنمایی میخواهید؟
به حیات خودم سوگند که هدایتی از من نخواهید یافت.
«4تو ای انس���ان فانی� ،آیا �آماده هستی که ایشان را محکوم
کنی؟ پس �آنان را متو ّجه گناهان اجدادشان بساز�5 .آنچه به تو
میگویم به ایشان بگو ،هنگامیکه اسرائیل را برگزیدم و خود را
به ایشان در سرزمین مصر �آشکار ساختم ،وعده دادم و گفتم من
خداوند ،خدای شما هستم�6 .آن موقع بود که سوگند خوردم
که ایشان را از مصر بیرون �آورم و به سرزمینی که برای ایشان
برگزیده بودم ببرم ،سرزمینی که غنی و حاصلخیز است و بهترین
سرزمینهاست7 .به ایشان گفتم که ُبتهای منفوری را که دوست
میدارند ،دور بیندازند و خود را با خدایان مصری �آلوده نکنند،
زیرا من خداوند ،خدا هستم8 .ا ّما علیه من سرکشی کردند و
به من گوش فرا ندادندُ ،بتهای نفرتانگیز خود و خدایان مصر
را رها نکردند� ،آماده بودم که قدرت خشم مرا در مصر تجربه
کنند9 .ا ّما بهخاطر حف���ظ حرمت نام خود �آن کار را نکردم،
زیرا در حضور قومی که در میان ایشان زندگی میکردند ،اعلام
داشتم که قوم اسرائیل را از مصر بیرون می�آورم.
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«10پس �آنها را از سرزمین مصر به بیابان �آوردم11 .فرامین خود را
به ایشان دادم و قوانین خود را به ایشان �آموختم که به هرکس از
�آنها پیروی کند ،حیات بخشد12 .همچنین برگزاری روز سبت
را نشانۀ پیمان خود با ایشان ساختم تا به ایشان یاد �آوری شود
که من خداوند ،ایشان را مقدّس ساختهام13 .ا ّما قوم اسرائیل
در بیابان علیه من سرکشی کردند .ایشان از قوانین من پیروی
نکردند و احکام حیاتبخش مرا زیر پا نهادند و روز س���بت را
بیحرمت شمردند� .آنگاه �آماده بودم که خشم خود را در بیابان
بر ایشان فرو ریزم و ایشان را نابود كنم14 .ا ّما چنین نکردم تا
در نظر اقوامی که دیدند اسرائیل را از مصر بیرون �آوردم ،نام من
بیحرمت نشود15 .ا ّما در بیابان سوگند یاد کردم که ایشان را
به سرزمینی که به ایشان داده بودم ،نیاورم؛ سرزمینی که غنی
و حاصلخیز است و بهترین سرزمینهاست16 .زیرا ایشان قوانین
مرا نپذیرفتند و چون دلهایشان به دنبال ُبتهایشان بود ،از احکام
من پیروی نکردند و سبت را بیحرمت کردند.
«17ا ّما س���پس بر ایش���ان رحم کردم و تصمیم گرفتم ایشان
را �آنجا در بیابان ن ُکشم18 .در بیابان به فرزندانشان گفتم ،از
احکام و فرامین نیاکان خود پیروی نکنید و با ُبتهای ایشان خود
را �آلوده نسازید19 .من ،خداوند خدایتان هستم .از احکام من
پیروی کنید و با دقّت کامل دس���تورات مرا بجا �آورید20 .روز
سبت مرا که به یادبود پیمان من با شما تعیین شده است نگاه
دارید تا بدانید که من ،خداوند خدایتان هستم.
«21ا ّما فرزندانشان علیه من سرکشی کردند .از فرامین من پیروی
نکردند و قوانین مرا با دقّت انجام ندادند؛ قوانینی که اطاعت از �آن
به �آنان زندگ ی میبخشد .ایشان روز سبت مرا بیحرمت ساختند.
�آنگاه اندیشیدم که خشم خود را بر ایشان فرو ریزم و همه را بکشم.
22ا ّما دست نگاه داشتم تا در نظر ملّتهایی که دیدند ایشان را از مصر
خارج میکنم ،نام من بیحرمت نگردد23 .همچنین در بیابان سوگند
یاد کردم که در میان ملّتها و کشورها ایشان را پراکنده خواهم کرد.
24زیرا �آنها احکام مرا بجا نیاوردند ،قوانین مرا رد کردند ،روز سبت
مرا بیحرمت ساختند و به ُبتهای اجداد خود چشم دوختند.
«25پس من هم احکام و قوانینی را به ایشان دادم که خوب
و حیاتبخش نبودند26 .ایش���ان را گذاشتم که با قربانی کردن
فرزند اول خود برای ُبتها ،خود را �آلوده سازند و به این ترتیب
ایشان را جزا بدهم و بدانند که من خداوند هستم.
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«28-27پس ای انسان فانی ،از جانب من ،خداوند متعال،
به قوم اس���رائیل بگو که وقتی اجدادشان را به سرزمینی که به
نیاکانش���ان وعده داده بودم �آوردم ،در �آنجا هم به من خیانت
کردند و نام مرا بیحرمت س���اختند ،زیرا بر س���ر هر ت ّپه و زیر
هر درخت س���بز برای ُبتها قربانی نمودندُ ،بخور س���وزاندند و
عطر و هدایای نوشیدنی �آوردند و با این کار خود� ،آتش خشم
مرا برافروختند29 .به ایش���ان گفتم :این مکانهای بلند که به
�آنجا میروید ،چیس���ت؟» پس نام �آن تا به امروز بامه خوانده
میشود30 .بنابراین به قوم اسرائیل بگو« :خداوند متعال چنین
میفرماید� :آیا با پیروی از �آیین نیاکانتان خود را �آلوده خواهید
س���اخت؟ و با دنبال کردن ُبتها خ���ود را گمراه خواهید کرد؟
31حتّی امروز همان هدایا را به ُبتها تقدیم میکنید و با قربانی
کردن فرزندانتان در �آتش برای �آنها خود را �آلوده میس���ازید و
هنوز شما اسرائیلیها می�آیید تا ارادۀ مرا بدانید؟ خداوند ،خدا
میفرماید :به حیات خود س���وگند که به شما اجازه نخواهم
داد که از من سؤال کنید�32 .آنچه در اندیشۀ شماست هرگز
رخ نخواهد داد که مانند ملّتها و قبایل کشورهای دیگر شوید
و چوب و سنگ را ستایش کنید.
سرزنش و بخشش خدا

«33من ،خداوند متعال به حیات خود سوگند میخورم که
با دس���ت ُپرقدرت و بازوی توانا و خشم س���همگین ،بر شما
س���لطنت میکنم34 .هنگامیکه شما را از کشورهایی که در
�آنها پراکنده ش���دهاید ،گرد هم �آورم ،توان و خشم خود را به
شما نشان خواهم داد35 .شما را به بیابان ملّتها خواهم �آورد
و در �آنجا با شما روبهرو میشوم و شما را داوری خواهم کرد.
36اینک همانگونه که نیاکانتان را در صحرای س���ینا محکوم
کردم ،شما را نیز محکوم خواهم ساخت.
«37ش���ما را از زیر عصا خواهم گذران���د و مجبور خواهید
شد که از پیمان من پیروی کنید38 .کسانی را که سرکش و
گناهکار هستند ،از میان شما برمیدارم و از سرزمینی که اینک
در �آن زندگی میکنید ،بیرون می�آورم ،ا ّما اجازه نخواهم داد
تا به سرزمین اسرائیل بازگردند� .آنگاه خواهید دانست که من
خداوند هستم».
39خداوند ،متعال میفرماید« :ای قوم اس���رائیل ،همۀ شما
بروید و ُبتهای خود را خدمت کنید ،ا ّما هش���دار میدهم که
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پس از این باید از من پیروی کنید و ب���ا تقدیم هدایا به ُبتها،
نام مقدّس مرا بیحرمت نس���ازید40 .در �آن سرزمین ،بر کوه
مقدّس من ،یعنی کوه بلند اس���رائیل ،همۀ ش���ما مرا پرستش
خواهید کرد .از ستایش شما راضی خواهم شد و قربانیها و
هدایای مقدّس شما را خواهم پذیرفت41 .پس از �آنکه شما را
از کش���ورهایی که در �آنها پراکنده شدهاید بیرون �آوردم و گرد
هم جمع کردم ،قربانیهای سوختنی شما را خواهم پذیرفت و
ملّتها خواهند دید که من مقدّس هستم42 .هنگامیکه شما را
به اسرائیل ،سرزمینی که به نیاکانتان وعده داده بودم ،بازگردانم،
�آنگاه خواهید دانست که من خداوند هس���تم�43 .آنگاه تمام
کارهای ناشایس���تی را که انجام دادهای���د و باعث �آلودگیتان
شد ،به یاد می�آورید و بهخاطر همه پلیدیهایی که انجام دادید
از خود بیزار میگردید44 .خداوند ،متعال میفرماید :ای قوم
اسرائیل ،هنگامیکه با شما بهخاطر نام خود عمل کنم و نه به
سزای رفتارهای پلید و فاسد شما� ،آنگاه خواهید دانست که
من خداوند ،خدا هستم».
آتش در جنوب

45خداوند به من فرمود«46 :ای انسان فانی ،به سوی جنوب
بنگر و علیه �آن سخن بگو و علیه جنگلهای جنوب نب ّوت کن.
47به جنگلهای جنوب بگو به �آنچه خداوند ،متعال میفرماید
گوش فرا ده .ببین! �آتشی برمیافروزم و همۀ درختان تو را از تر
و خشک خواهد سوزاند ،هیچ چیزی نمیتواند �آن را خاموش
کند� .آن �آتش از جنوب به سوی شمال گسترش خواهد یافت
و همه گرمای ش���علههای �آن را حس خواهند ک���رد48 .همه
خواهند دانست که من ،خداوند این �آتش را افروختهام و خاموش
نخواهد شد».
�49آنگاه گفتم�« :آه ای خداوند خدا ،ایشان دربارۀ من میگویند
'چرا او با رمز و راز سخن میگوید؟'»

21

شمشیر برهنۀ خداوند

خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،به سوی
اورشلیم رو کن و علیه معابد �آن موعظه کن و علیه
سرزمین اسرائیل نب ّوت نما3 .به سرزمین اسرائیل بگو ،خداوند
چنین میفرماید :من دش���من شما هس���تم ،شمشیر خود را از
نیام بیرون میکشم و تمام انسانهای خوب و شریر تو را خواهم
کش���ت4 .من شمش���یر خود را علیه همه از جنوب تا شمال
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برخواهم کشید5 .تا همه بدانند که من ،خداوند شمشیرم را
از نیام کشیدهام و دوباره در نیام نخواهد رفت.
«6پس ای انسان فانی ،زاری کن .با قلبی شکسته و اندوهی
تلخ در برابر چش���مان ایش���ان زاری ک���ن7 .هنگامیکه از تو
میپرسند چرا زاری میکنی ،بگو بهخاطر اخبار رسیده ،همۀ
قلبها پریشان ،دس���تها ناتوان ،روحیهها ضعیف و زانوان لرزان
خواهند ش���د .بنگرید ،چنین خواهد ش���د و به وقوع خواهد
پیوست .من ،خداوند متعال سخن گفتهام».
8خداون���د به من فرمود«9 :ای انس���ان فان���ی ،نب ّوت کن و
بگو:
«یک شمشیر ،شمشیری تیز و ب ّراق شده،
 10شمشیری تیز شده برای کشتار،
صیقل شده تا چون �آذرخش بدرخشد،
چگونه میتوان شادمان بود؟
زیرا قوم من همۀ هشدارها و مجازاتها را ندیده
گرفتهاند.
 11شمشیر صیقل داده شده است
تا �آن را به دست گیرند.
�آن تیز شده و صیقل داده شده است
تا به دست کشتار کنندهای سپرده شود.
 12گریه و زاری کن ،ای انسان فانی،
زیرا این شمشیر برای قوم من،
و برای تمام رهبران قوم اسرائیل است.
ایشان همه با بق ّیۀ قوم من کشته خواهند شد
از ناامیدی بر سینههای خود بکوبید.
 13من قوم خود را می�آزمایم
و اگر نپذیرند که توبه کنند،
همۀ این وقایع رخ خواهند داد.
«14اینک ای انس���ان فانی ،نب ّوت کن .دستهای خود را به
هم بزن و شمشیر پیدرپی خواهد زد .این شمشیری است که
میکشد .شمشیری برای کشتاری بزرگ که ایشان را محاصره
خواهد کرد15 .بنابراین دلها �آب میش���وند و بسیاری در همۀ
دروازههایشان خواهند افتاد ،من شمشیر درخشنده را دادهام.
�آه� ،آن چون �آذرخش ساخته شده است و برای کشتار صیقلی
گشته است16 .به راست یورش �آور ،به چپ حمله کن ،ای
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شمشیر تیز به هر س���ویی که میچرخی حمله کن17 .من نیز
دستهای خود را به هم خواهم زد و خشم خود را فرو خواهم
نشاند .من ،خداوند چنین گفتهام».
شمشیر پادشاه بابل

18خداوند به من فرمود«19 :ای انسان فانی ،دو جاده را برای
شمشیر پادشاه بابل که می�آید علامتگذاری کن ،هردوی �آنها
باید از یک سرزمین �آغاز گردند .علامتی در �آنجایی که جاده
دو راهی میش���ود ،قرار ده20 .برای �آمدن شمش���یر به ربه در
سرزمین عمون و به یهودا و شهر مستحکم اورشلیم ،جادهها را
علامتگذاری کن21 .زیرا پادشاه بابل بر سر دوراهی میایستد
و با تکان دادن تیرها قرعه میان���دازد .از ُبتهای خود هدایت
میطلبد و با جگ��� ِر قربانی فال میگیرد که ب���ه کدام راه باید
برود22 .در دست راست او قرعه اورشلیم است تا دژکوبها
را برافرازند تا غری���و نبرد بر�آورند و دژکوبها را علیه دروازهها
بگذارند و خاکریزها را بالا �آورند و ُبرجها را محاصره سازند.
23اهالی اورشلیم این را باور نمیکنند ،زیرا با بابل پیمان صلح
بستهاند ،ا ّما این پیشگویی� ،آنها را متو ّجه گناهانشان میسازد و
به �آنها خاطرنشان میکند که بزودی گرفتار میشوند24 .بنابراین
من ،خداوند متعال میگویم ،گناهان شما �آشکار شدهاند ،همه
مقصر هستید .گناهانتان را در هر عملی
میدانند شما چقدر ّ
مقصر هستید و من شما را به دست دشمنانتان
نشان میدهیدّ ،
خواهم سپرد.
«25ای فرمانروای پلید و فرومایۀ اسرائیل ،روز تو ،روز مجازات
نهایی تو رسیده است26 .دستار و تاج خود را بردار ،زیرا پس
از این ،اوضاع دگرگون میگردد� .آنچه را که پس���ت است،
برافراز و �آنچه را که بلند اس���ت ،پست نما27 .ویران! ویران!
�آری ،شهر را ویران میکنم .ا ّما تا زمانی که کسی را که برای
مجازات شهر برگزیدهام نیاید ،چنین واقع نخواهد شد .به او
�آن را خواهم داد.
شمشیر و عمونیان

«28ای انس���ان فان���ی ،نب��� ّوت ک���ن .اعل���ام ک���ن که من،
خداوند متعال درباره عمونیان و س���خنان ناسزای ایشان چنین
میگویم:
«'شمشیر ،شمشیری برای کشتن کشیده شده است،
صیقلی شده است تا چون �آذرخش بدرخشد.
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29رؤیاهایی که میبینید نادرس���ت و پیشگوییهای شما دروغ
هستند ،شما پلید و شریر هستید .زمان شما فرا میرسد؛ روز
پایانی ،شمشیر بر گردن شما فرود خواهد �آمد.
'«30شمشیر را در نیام بگذارید! در مکانی که �آفریده شدی،
در زادگاهتان داوری خواهید ش���د31 .خشم خود را بر تو فرو
خواهم ریخت و �آتش غضب خود را بر تو خواهم دمید .تو را
به دستهای خشن کس���انیکه در کشتن ماهر هستند ،خواهم
سپرد32 .شما با �آتش نابود میگردید و خونتان در سرزمینتان
خواهد ریخت و دیگر کسی شما را به یاد نخواهد �آورد .زیرا
من که خداوند هستم چنین میگویم»'.

22

جنایات اورشلیم

خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی� ،آیا قضاوت
خواهی کرد� ،آیا شهر خونین را قضاوت خواهی
کرد؟ پس همۀ کارهای پلیدش را اعلام کن3 .به شهر بگو که
خداوند متعال چنین میفرماید :چون بسیاری از مردم خود را به
قتل رساندهای و خود را با پرستش ُبتها �آلوده نمودهای بنابراین
مقصر
زمان تو فرا رسیده است4 .تو بهخاطر خونی که ریختهای ّ
هستی و چون با ساختن ُبتها �آلوده گشتهای و روزهای خود را
نزدیک کردهای و سالهای تو به پایان رسیدهاند ،به این سبب
تو را نزد ملّتها شرمسار س���اختهام و همۀ ملّتها به تو ریشخند
میزنند5 .ای شهر ُپر �آشوب و رسوا ،همه از دور و نزدیک تو
را مسخره میکنند6 .همۀ رهبران اسرائیل ،با اتّکاء به قدرت
خود ،خون ریختهاند7 .در تو به والدین خود اهانت میکنند.
به بیگانگان زورگویی و به یتیمان و بیوه زنان س���تم میشود.
8اماکن مقدّس مرا خوار ش���مردند و روز سبت مرا بیحرمت
کردند9 .بعضی از ساکنان تو ،دیگران را با تهمت و دروغ به
کشتن میدهند .بعضی به پرستشگاههای بالای کوه میروند
و از قربانی ُبتها میخورند .گروهی همواره هوس���های خود را
ارضاء میکنند10 .برخی با زن پدر خود زنا میکنند .ع ّدهای با
زن خود در دوره عادت ماهانهاش همبستر میشوند11 .یکی با
زن همسایه زنا میکند ،دیگری عروس یا خواهر ناتنی خود را
وسوسه میکند12 .ایشان در میان تو ،رشوه میگیرند تا خون
بریزند ،شما هم بهره میگیرید و با زیادهستانی از همسایۀ خود
س���وء اس���تفاده میکنید و مرا فراموش کردهاید .من ،خداوند
متعال چنین گفتم.
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«13ببین ،من بهخاطر سرمایهای که از طریق نامشروع جمع
کردهای و خونی که در میان تو ریخته شده است ،دستهای خود
را بر شما فرود خواهم �آورد�14 .آیا در روزهایی که کار تو را پایان
دهم ،شجاع خواهی ماند و دستهای تو نیرومند خواهند بود؟
من ،خداوند ،سخن گفتهام و �آن را انجام خواهم داد15 .من
تو را در میان ملّتها و کشورها پراکنده خواهم ساخت و �آلودگی
را از تو بیرون خواهم کرد16 .ملل دیگر تو را شرمسار خواهند
ساخت ،ا ّما تو خواهی دانست که من خداوند هستم».
پاالیشگاه خدا

17خداوند به من فرمود«18 :ای انسان فانی ،قوم اسرائیل برایم
بیمصرف شدهاند� .آنها مانند تفالۀ مس ،روی� ،آهن و سرب
هس���تند که در کورۀ پالایش از نقره جدا ش���دهاند19 .بنابراین
خداوند متعال میفرماید :چون همۀ شما به تفاله تبدیل شدهاید،
شما را در اورشلیم جمع میکنم20 .مانند کسیکه نقره ،برنز،
�آهن ،س���رب و روی را جمع میکن���د و در کوره میگذارد تا
به �آنها �آتش بدمد تا ذوب شوند ،پس من شما را در خشم و
غضب خود گرد می�آورم و ذوب خواهم کرد21 .من شما را گرد
خواهم �آورد و با �آتش خشم خود بر شما خواهم دمید و شما
در �آن ذوب خواهید شد22 .همانگونه که نقره در کوره ذوب
میشود ،شما نیز در �آن ذوب خواهید شد و شما خواهید دانست
که من ،خداوند ،خشم خود را بر شما فرو ریختهام».
گناهان رهبران اسرائیل

23خداوند به من فرمود«24 :ای انس���ان فانی ،به س���رزمین
اسرائیل بگو :تو سرزمینی هستی که پاكسازی نشدهای و در روز
خشم ،بارانی بر تو نباریده است25 .رهبران در درونشان مانند
شیران غ ّرانی هستند که شکار خود را میدرند ،ایشان �آدمیان را
میکشند و گنج و اشیای گرانبها را میگیرند و بسیاری را بیوه
کردهاند26 .کاهنان قوانین مرا میشکنند و برای �آنچه مقدّس
است ،احترام قایل نیستند .ایش���ان فرق بین پاک و ناپاک را
�آموزش نمیدهند و روز س���بت را نادی���ده میگیرند .در نتیجه
مردم اس���رائیل برای من احترام قایل نیستند27 .رهبرانش مانند
گرگهای د ّرنده خون میریزند و زندگیها را نابود میکنند تا
سود ناروا ببرند28 .انبیا این گناهان را چون کسیکه دیوار را
رنگ میکند ،پوشاندهاند .ایشان رؤیاهای دروغین میبینند و
پیشگوییهای دروغین میکنند .ایشان ا ّدعا میکنند که کلام
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خداوند متعال را میگویند ،ا ّما من خداوند متعال ،با ایش���ان
سخن نگفتهام29 .ثروتمندان تقلّب میکنند و میدزدند .ایشان
با نیازمندان بدرفتاری میکنند و از بیگانگان س���وء اس���تفاده
میکنند30 .به دنبال کس���ی میگشتم تا دیوار را بسازد تا در
جایی که دیوار فرو ریخته اس���ت ،بایستد و هنگامیکه خشم
من �آن را ویران میکند از س���رزمین دف���اع کند ،ا ّما هیچکس
را نیافتم31 .من خش���م خود را بر ایشان فرو خواهم ریخت و
چون �آتش ایشان را بهخاطر کارهایی که کردهاند ،نابود خواهم
ساخت ».خداوند چنین فرمود.

23

خواهران گناهکار

خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،دو خواهر
بودند ،دختران یک مادر3 .وقتی جوان بودند ،در
مصر روسپیگری کردند .در جوانی روسپی شدند ،سینههایشان
در �آنجا نوازش شد و بکارت خود را از دست دادند4 .خواهر
بزرگتر اهوله و خواهر کوچکتر اهولیبه نام داشت .اهوله سامره
و اهولیبه اورش���لیم است .ایش���ان از �آن من شدند و پسران و
دختران به دنی���ا �آوردند5 .در زمانی ک���ه اهوله از �آن من بود،
روسپیگری کرد و عاشق �آشوریان شد6 .رزمندگانی که جامۀ
بنفش به تن داشتند ،فرمانداران ،سرداران ،همۀ ایشان جوانان
دلپسند و اسب سواران بودند7 .او روسپی همۀ افسران �آشوری
شد و شهوت او باعث شد که با پرستش ُبتهای �آشوری خود
را �آلوده سازد8 .او همچنان به کار خود ادامه داد ،فاحشهای
در مصر� ،آنجا که بکارتش را از دست داده بود .از زمانی که
دختر جوانی بود ،مردان با او همبستر شدند و با او چون فاحشه
رفتار کردند9 .بنابراین من او را به دست عاشقان �آشوریش که
خواستارشان بودسپردم10 .ایشان او را برهنه ساختند و دختران
و پسران او را دستگیر کردند و سپس او را با شمشیر کشتند.
زنان در همهجا مورد سرنوشت شوم او صحبت میکردند.
«11اگرچه خواهرش اهولیبه این را دید ،ا ّما او در روسپیگری از
خواهر خود بدتر ،فاسدتر و شهوتران بود12 .او نیز پر از هوس
برای بزرگان �آشور ،افسران ،رزمندگان با جامههای �آبی روشن
و افسران سواره نظام و همۀ مردان جوان زیبا روی بود13 .دیدم
که او نیز �آلوده شده است و هر دو به یک راه رفتهاند.
«15-14او بیشتر و بیشتر در عمق فساد غرق شد .او جذب
تصاویر کَندهکاری ش���دۀ مقامات بابلی روی دیوار با کمربند
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و سربندهای زیبا که با رنگ قرمز رنگ شده بودند ،گشت.
16هنگامیکه �آنها را دید ،شهوتی شد و به دنبال ایشان قاصدانی
به بابل فرس���تاد17 .بابلیها �آمدند و با او همبستر شدند .و با
شهوت خود او را �آلوده ساختند و پس از �آنکه خود را با ایشان
�آلوده ساخت با بیزاری از ایشان رویگردان شد18 .هنگامیکه
�آش���کارا به روس���پیگری و عریانی خویش ادامه داد ،من از او
همچون خواهرش بیزار و رویگردان شدم19 .ا ّما او بیشتر مانند
زمان جوانیاش که در س���رزمین مصر روسپی بود ،روسپیگری
کرد20 .او پر از هوس برای مردان شهوترانی بود که مانند الاغ
و اس���ب بودند21 .ای اهولیبه ،میخواستی فسادی را که در
جوانی در مصر مرتکب شدی و مجرم ش���ناخته شدی تکرار
کنی ،هنگامیکه مردان با سینههای تو بازی کردند و تو بکارت
خود را از دست دادی».
داوری خدا بر خواهر جوانتر

22ای اهولیبه ،خداوند متعال چنین میفرماید« :من عاشقانت
را که حالا تو از �آنها متن ّفر ش���دهای ،علیه تو تحریک میکنم
تا از هر طرف به تو هجوم �آورند23 .بابلیها و تمام کلدانیان
را از فقود ،ش���وع و قوع جمع میکنم و همچنین �آشوریان را
که جوانان جنگجو و خوشچهره و سوارکاران ماهر هستند با
فرماندهان و رهبرانشان برضد تو میفرستم24 .ایشان از شمال
با ارتشی بزرگ و ا ّرابهها و گاریها یورش خواهند �آورد .ایشان با
سپر و کلاهخود از خودشان محافظت میکنند و تو را محاصره
خواهند کرد .من تو را به دس���ت ایش���ان خواهم داد و تو را
با قوانین خود داوری خواهند کرد25 .چون از تو خش���مگین
هستم ،اجازه خواهم داد که در خشم خود با تو رفتار کنند.
ایشان بینی و گوشهای تو را خواهند برید و فرزندانت را خواهند
کشت .بله ایش���ان پسران و دخترانت را دس���تگیر میکنند و
بق ّیۀ را طعمۀ �آتش خواهند کرد26 .ایشان جامه از تن تو بیرون
خواهند �آورد و جواهرات پرارزش تو را خواهند برد27 .بنابراین
به هرزگی و روسپیگری که تو از س���رزمین مصر �آوردی پایان
میدهم .تو دیگر خواستار ایشان نخواهی بود و دیگر مصر را
به یاد نخواهی �آورد».
28این است �آنچه خداوند متعال میفرماید« :من تو را به دست
کسانیکه از ایشان نفرت داری خواهم سپرد ،به دست کسانیکه
با بیزاری از ایشان رویگردان شدی29 .چون از تو متن ّفر هستند،
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هرچه را که برای �آن کار کردهای خواهند گرفت و تو را چون
فاحشهای عریان رها خواهند کرد30 .شهوت و روسپیگری تو،
اینها را بر سرت �آورده است زیرا تو روسپی ملّتها شدی و خود
را با ُبتهای ایش���ان �آلوده کردی31 .تو در راه خواهرت رفتی،
بنابراین جام مجازات او را به دست تو میدهم».
32خداوند متعال میفرماید:
«تو از جام ژرف و بزرگ خواهرت خواهی نوشید.
همه تو را مسخره خواهند کرد و ریشخند خواهند
نمود،
زیرا گنجایش �آن فراوان است.
 33تو پر از مستی و اندوه خواهی شد.
جام خواهر تو سامره،
جام وحشت و نابودی است.
 34تو �آن را خواهی نوشید و تهی خواهی کرد
و با تکههای شکسته �آن سینۀ خود را پاره
خواهینمود.
من خداوند چنین سخن گفتهام».
35این است �آنچه خداوند متعال میفرماید« :چون مرا فراموش
و به من پش���ت کردی ،پس بهخاطر ش���هوترانی و روسپیگری
خود رنج خواهی برد».
داوری خدا بر هر دو خواهر

36خداوند به من فرمود« :ای انسان فانی� ،آیا اهوله و اهولیبه
را داوری خواهی کرد؟ �آنگاه ایش���ان را از کارهای پلیدش���ان
�آگاه ساز37 .زیرا ایشان زنا کردهاند و حتّی پسرانی را که برای
من زاییده بودند ،به عن���وان خوراک برای ُبتها قربانی کردند.
38همچنین ایش���ان معبد بزرگ مرا �آلوده کردند و روز سبت
مرا بیحرمت ساختند39 .در همان روزی که فرزندان خود را
کشتند و قربانی ُبتها کردند ،به معبد بزرگ من �آمدند و �آن را
�آلوده ساختند.
«40ایش���ان حتّی به س���رزمینهای دور برای مردان قاصدان
فرس���تادند تا بیایند و �آمدند .خود را برای ایش���ان شستوشو
کردند و چشمهای خود را �آرایش کردند و به خود جواهرات
�آویختند41 .بر روی نیمکت با شکوهی نشستند و بر روی میزی
که جلوی �آن بود ُبخور و روغنی را که به �آنها دادم ،گذاشتند.
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42صدای ناهنجار مردم اطراف او را دربر گرفته بود ،بسیاری
از این مردان مست را از صحرا �آورده بودند و ایشان بازوبند به
بازوی زنان بستند و تاجهای زیبا بر سرشان گذاشتند�43 .آنگاه
گفتم� ،آه که از زنا کردن فرسوده شده است ،ا ّما ایشان با او
همبستر میشوند44 .ایشان بارها نزد این روسپیان رفتند ،ایشان
نزد ای���ن زنهای هرزه یعنی اهوله و اهولیبه بازگش���تند45 .پس
داوران دادگر باید ایشان را برای زناکاری و خونریزی مجرم اعلام
کنند ،زیرا زناکارند و دستهایشان به خون �آلوده است».
46خداوند متعال چنین میفرماید« :گروهی را علیه ایش���ان
برمیانگیزم تا ایشان را هراسان و تاراج کنند47 .این گروه ایشان
را سنگسار خواهند کرد و با شمشیرهای خود ایشان را تکهتکه
خواهند نمود ،فرزندانشان را خواهند کشت و خانههایشان را
به �آتش خواهند کشید48 .بنابراین در این سرزمین به هرزگی
پایان خواهم داد تا هشداری برای همۀ زنان باشد تا مانند شما
هرزگی نکنند49 .ایشان سزای هرزگی شما را خواهند پرداخت
و بهخاطر بتپرستی گناهکارانۀ خود ،مجازات خواهید شد و
خواهید دانست که من ،خداوند متعال هستم».

24

دیگ زنگ زده

در روز ده ِم ماه دهم از سال نه ِم تبعید ما ،کلام
خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،تاریخ
امروز را یادداش���ت کن ،همین روز را ،زیرا پادشاه بابل امروز
اورشلیم را محاصره کرده است3 .برای قوم سرکش َمثَلی تعریف
کن و به ایشان بگو خداوند متعال چنین میفرماید:
«دیگ را بر �آتش نهید
و از �آب پر کنید.
 4بهترین قسمتهای گوشت را در �آن بگذارید،
شانهها و رانها،
�آن را از بهترین گوشتهای استخواندار ُپر کنید.
 5گوشت بهترین گوسفند را استفاده کنید؛
زیر دیگ ،هیزم جمع کنید،
�آب را به جوش �آورید،
گوشت و استخوان را بجوشانید».
6بنابراین خداوند متعال چنین میفرماید« :وای بر شهر خونین،
دیگی که زنگش در اندرون است که زنگش از �آن بیرون نرفته
است� .آن را تکهتکه خالی کنید ،استثناء قایل نشوید7 .چون
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خونی که ریخته ،درون اوست .او �آن را در روی صخرۀ عریان
نهاد .او �آن را روی زمین نریخت تا با خاک بپوشاند8 .برای
اینکه خش���م خود را برانگیزم و انتقام بگیرم ،خونی را که او
ریخته در روی صخرهای عریان نهادم تا پوشیده نگردد».
9بنابراین خداوند متعال چنین میفرماید« :وای بر شهر خون�آلود،
من تودۀ هیزم را بزرگ خواهم کرد10 .بر هیزم بیافزایید� ،آتش
را برافروزید ،گوشت را خوب بجوشانید ،ادویهجات را در �آن
مخلوط کنید ،استخوانها را بسوزانید�11 .آن دیگ برنزی خالی
را روی �آتش بگذارید تا گداخته گردد و مس �آن بدرخش���د تا
�آلودگی در �آن ذوب شود و زنگ �آن زدوده شود12 .بیهوده خود
را فرس���وده کردم ،زیرا زنگار ضخیم �آن با �آتش بیرون نخواهد
شد13 .ای اورشلیم ،هرزگی کردارت ،تو را �آلوده ساخته است.
سعی کردم که تو را پاک کنم ،ا ّما �آلوده ماندی .دیگر تا زمانی
که قدرت خش���م مرا تجربه نکنی ،دوباره پاک نخواهی شد.
14من ،خداوند چنین گفتهام ،زمان �آن رسیده که عمل کنم .من
گناهان تو را ندیده نخواهم گرفت و دلسوزی و رحم نخواهم
کرد .تو بهخاطر کردارت مجازات خواهی شد».
مرگ همسر حزقیال نبی

15کل���ام خداوند بر من �آمد و فرمود«16 :ای انس���ان فانی،
میخواهم که با یک ضربه شادی چشمان تو را بگیرم ،ا ّما تو
نباید سوگوار شوی و یا گریه کنی و اشک بریزی�17 .آه بکش،
ا ّما نه بلند .برای مرده سوگواری نکن .دستار به سرت کن و
کفش بپوش ،لب بالایی خود را مپوشان یا خوراک سوگواران
را نخور».
18پس در صبح با مردم س���خن گفتم و در غروب همس���رم
درگذشت و در روز بعد �آنچه را به من فرمان داده بود ،انجام
دادم�19 .آنگاه مردم پرسیدند�« :آیا به ما نخواهی گفت این کارها
چه معنی دارد و چرا چنین رفتار میکنی؟»
20پس به ایشان گفتم« :کلام خداوند به من فرمود 21به قوم
بگو من جایگاه مقدّس خود را که افتخار قدرت شما ،شادی
چشمان و خواستۀ دل شماست� ،آلوده خواهم ساخت و پسران
و دخترانتان را که بجا گذاشتهاید با شمشیر کشته خواهند شد.
22ش���ما چون من خواهید کرد ،ل���ب بالایی خود را نخواهید
پوشاند و نان سوگواران را نخواهید خورد23 .دستار به سر و
کفش به پا خواهید بود .دیگر سوگواری و گریه نخواهید کرد،
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بلکه در گناه خود خواهید پوسید و برای یکدیگر ناله خواهید
کرد24 .پس حزقیال نشانهای برای شما خواهد بود .کاری را
که او کرد شما مانند او انجام خواهید داد .هنگامیکه چنین
روی دهد خواهید دانست که من ،خداوند متعال هستم».
25خداوند فرمود« :ای انسان فانی ،معبد بزرگ قوی را که
باعث افتخار و سرور ایشان بود و از تماشا و بازدید کردن �آن
ل ّذت میبردند از ایشان خواهم گرفت و همچنین پسران و دختران
ایشان را نیز خواهم گرفت26 .در �آن روز کسیکه گریخته باشد،
زودت���ر می�آید و خبرها را به تو گزارش خواه���د داد27 .در �آن
روز ،برای کسیکه گریخته است ،دهان تو باز خواهد شد و
سخن تو دیگر خاموش نخواهد شد تا تو برای ایشان نشانهای
باشی و خواهند دانست که من خداوند هستم».

25

نبوت علیه عمون
ّ

خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،به سوی
عمون روی کن و علیه ایش���ان نب ّوت کن3 .به
ایشان بگو کلام خداوند متعال چنین میفرماید :شما از �آلوده
شدن معبد بزرگ من ،نابودی سرزمین اسرائیل و اسارت مردم
یهودا خشنود گشتید4 .چون شادمان بودید ،اجازه خواهم داد
تا قبایل شرقی بیابان بر ش���ما چیره گردند .ایشان در سرزمین
شما اردو خواهند زد و در �آنجا ساكن میگردند .ایشان میوهای
را خواهند خورد و ش���یری را خواهند نوشید که میبایست از
�آن شما باشد5 .شهر ربه را چراگاه شترها و عمون را جایگاه
گلّهها خواهم گردانید� ،آنگاه خواهید دانست که من خداوند
هستم».
6خداوند متعال چنین میفرماید« :چون شما با تمام بداندیشی
علیه اسرائیل ،دست زدید و پایکوبی و شادمانی کردید7 ،بنابراین
من دست خود را علیه ش���ما دراز میکنم و شما را به دست
ملّتهایی خواهم داد که شما را تاراج کنند .شما را بکلّی نابود
خواهم کرد تا دیگر ملّتی و کشوری نداشته باشید».
نبوت علیه موآب
ّ

8خداوند متعالفرمود« :چون مردم مو�آب گفتند یهودا نیز مانند
ملّتهای دیگر است9 ،اجازه خواهم داد تا شهرهایی که از مرزهای
مو�آب دفاع میکنند ،حتّی بهترین شهرها یعنی بیت یشیموت
و بعل معون و قیریتایم مورد حمله قرار بگیرند10 .اجازه خواهم
داد تا قبایل شرق بیابان ،مو�آب و عمون را با هم تسخیر کنند تا
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دیگر یادی از عمون در میان ملّتها بجا نماند11 .مو�آب را مجازات
خواهم کرد و ایشان خواهند دانست که من خداوند هستم».
نبوت علیه َادوم
ّ

12خداوند متعال چنینمیفرماید« :مردم اَدوم از یهودا بیرحمانه
انتقام گرفتند و این کار موجب ش���د که بسیار خاطی شوند.
13بنابراین من دستم را علیه اَدوم دراز خواهم کرد و همۀ مردم
و حیوانات �آنجا را خواهم کشت� .آن سرزمین را ویران خواهم
نمود و از ش���هر تیمان تا ش���هر ددان ،مردم با شمشیر کشته
خواهند شد14 .من انتقام خود را به دست قوم خود اسرائیل،
از اَدوم خواهم گرفت و ایشان باعث خواهند شد تا اَدوم شدّت
خش���م مرا حس کند و خواهند دانس���ت مورد خشم من قرار
گرفتن یعنی چه».
نبوت علیه فلسطین
ّ

15خداوند متعال چنین میفرماید« :چون فلسطینیها انتقامجویانه
عمل کردند و با قلبی کینهتوز و برای نابودی و دشمنی بیپایان
انتقام گرفتند16 ،پس من دست خود را علیه فلسطینیها دراز
خواهم کرد و کریتیان را از میان خواهم برداشت و بق ّیۀ ساحل
دریا را نابود خواهم کرد17 .من انتقام شدید خواهم گرفت و
با خشم ایشان را مجازات خواهم کرد .هنگامیکه از ایشان
انتقام بگیرم خواهند دانست که من خداوند هستم».

26

نبوت علیه صور
ّ

در روز اول ماه از سال یازدهم ،کلام خداوند بر
من �آمد و چنین فرمود«2 :ای انسان فانی ،چون
صور دربارۀ اورش���لیم چنین گفتَ :هه ،دروازۀ مردم شکسته
است ،قدرت بازرگانی او تمام شده! او دیگر رقیب ما نخواهد
بود».
3پس خداوند متعال چنین میفرماید« :تو ّجه کن ای صور ،من
علیه تو هستم .من ملّتهای بسیاری را علیه تو برمیانگیزم همانطور
که دریا امواج خود را برمیانگیزد4 .ایش���ان دیوارهای صور را
نابود خواهند کرد و ُبرجهای �آن را خواهند شکست ،خاک �آن
را خواهم ُرفت و �آن را صخرهای عریان خواهم ساخت�5 .آن در
میان دریا مکانی برای گستردن تورها خواهد بود .خداوند متعال
سخن گفته است� .آن مورد تاراج ملّتها قرار خواهد گرفت 6و
کسانیکه در شهرهای سرزمین اصلی هستند با شمشیر کشته
خواهند شد� .آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم».
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7پس خداوند متعال چنین میفرماید« :من نبوکدنصر پادشاه
بابل ،شاه شاهان را به همراه اسبها ،ا ّرابهها ،سوارهنظام و ارتش
بزرگ و نیرومند از شمال خواهم �آورد8 .کسانیکه در سرزمین
اصلی هستند با شمشیر کشته خواهند شد .دشمن در برابر تو
سنگرها خواهد کند و پشتهها خواهد ساخت و سقفی از سپرها
برخواهد افراشت9 .او با دژکوبها به دیوارهای تو خواهد زد
و با تبر ُبرجهای تو را خواهد شکست10 .اسبانش �آنقدر زیاد
خواهند بود که غبارشان تو را بپوشاند .صدای سواران ،گاریها
و ا ّرابهها دیوارهای تو را به لرزه خواهند انداخت ،هنگامیکه
از دروازههایت چون ش���هری که دیوارهایش شکسته بگذرد.
11خیابانهایت را زیر ُسم اسبهایش لگدمال خواهد کرد .مرد ِم
تو را از َدم شمش���یر خواهند گذراند و ستونهای مستحکم تو
به زمین فرو خواهند ریخت12 .ایش���ان ث���روت تو را به تاراج
خواهند برد و کالاهایت را غارت خواهند کرد .دیوارها را ویران
و خانههای با شکوه تو را نابود خواهند کرد .سنگ و چوب
و خاک ت���و را در �آب خواهند ریخت�13 .آهنگ س���رود تو را
خاموش خواهم کرد و �آوای چنگهایت دیگر شنیده نخواهد
شد14 .من تو را صخرۀ عریانی خواهم کرد ،جایی که در �آن
تور میگسترانند .تو هرگز بازسازی نخواهی شد».
15خداوند متعال در مورد شهر صور میفرماید« :هنگامیکه
مجروحان ناله میکنند و کش���تار در میان تو رخ میدهد� ،آیا
کرانههایت از سقوط تو نخواهند لرزید؟ �16آنگاه همۀ پادشاهان
کشورهای ساحلی از تختهای خود فرود خواهند �آمد و ردا و
جامۀ ق ّلابدوزی خود را از تن بیرون می�آورند .وحشت ایشان
را خواهد پوش���اند .بر روی زمین خواهند نشست ،هر لحظه
خواهند لرزید و از سرنوشت تو در شگفت خواهند شد17 .برای
تو سوگواری نموده ،چنین خواهند سرایید:
«شهر مشهور ویران گشت،
کشتیهایش از دریا رانده شدهاند.
مردم این شهر بر دریاها حکمرانی میکردند
و تمام کسانی را که در ساحل دریا زندگی میکردند به
وحشت میانداختند.
 18اکنون در روز سقوط �آن،
جزایر میلرزند،
و مردم از چنین خرابی در هراسند».
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19خداوند ،متعال چنین میفرماید« :هنگامیکه تو را ش���هر
ویرانهای سازم مانند ش���هرهای متروک ،تو را با �آبهای عظیم
ژرفناک میپوشانم�20 .آنگاه من تو را به دنیای مردگان میاندازم
تا به مردم زمان قدیم بپیوندی .در میان ویرانههای باستانی ،با
کسانیکه به دنیای مردگان فرو میروند در دنیای مردگان جای
خواهی داشت21 .تو را نمونۀ وحشتناکی خواهم کرد و سرانجام
تو چنین خواهد بود .مردم به دنبال تو خواهند گشت ،ا ّما هرگز
یافت نخواهی شد ».خداوند متعال چنین فرموده است.

27

سوگنامهای برای صور

کلام خداوند بر من �آم���د و فرمود«2 :اینک ای
انسان فانی ،سوگنامهای برای صور بخوان 3و به
صور که بر دروازۀ دریا واقع شده و با مردم همۀ سواحل تجارت
میکنند بگو :خداوند متعال چنین میفرماید:
«ای صور ،تو گفتهای که من کمال زیبایی هستم!
 4مرزهای تو در قلب دریاهاست.
سازندگانت ،زیبایی تو را کامل کردند.
 5ایشان از درختان صنوب ِر کو ِه حرمون برای الوار
و از چوب درختهای سدر لبنان برای ساختن َدکل به
جهت تو استفاده کردند.
 6پاروهایت را از بلوطهای باشان ساختند،
عرشهات را از کاجهای سواحل قبرس ساختند،
و با عاج تزئین کردند.
 7بادبانهایت از کتان گلدوزی شدۀ مصری بود که چون
درفش تو بود.
سایبانهایت از پارچههای مرغوب �آبی و بنفش جزیرۀ قبرس بود.
 8پاروزنان تو از مردم صیدون و ارواد،
و ملوانانت از مردان کار�آزمودۀ تو بودند.
نجاران کشتی تو ،مردان کار�آزمودۀ ُجبیل بودند.
ّ 9
ملوانان دریانورد همۀ کشتیها در بازارهای تو تجارت میکردند.
«10سربازانی از پارس ،لود و لیبی در ارتش تو خدمت میکردند.
ایش���ان س���پر و کلاهخود خود را در پادگانهای تو می�آویزند.
ایشان مردانی هستند که برای تو افتخار �آوردند11 .سربازان ارواد
از دیوارهایت نگهبانی و م���ردان جماد از ُبرجهایت محافظت
میکردند .ایش���ان سپرهایش���ان را بر دیوار تو �آویختند .ایشان
مردانی بودند که تو را زیبا ساختند.
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«12تو در اسپانیا تجارت کردی و در عوض کالاهای فراوانت،
نقره� ،آهن ،روی و سرب گرفتی13 .تو در یونان ،توبال و ماشک
تجارت کردی و کالاهای خود را با بردگان و وس���ایل برنزی
عوض کردی14 .تو کالای خود را برای اس���بهای بارکشی و
اسبهای جنگی و قاطرها به بیتتوجرمه فروختی15 .مردم رودس
با تو داد و ستد میکردند ،مردم بسیاری از سواحل در عوض
کالاهایت ،عاج و �آبنوس به تو دادند16 .مردم سوریه کالاها و
فر�آوردههای تو را خریدند .ایشان در عوض کالاهایت ،فیروزه،
ارغوان ،کارهای گلدوزی شده ،کتان نازک ،مرجان و یاقوت
میدادند17 .یهودا و سرزمین اسرائیل با تو داد و ستد داشتند
و به جای کالاهایت به تو گندم ،عسل ،روغن زیتون و ادویه
میدادند18 .دمشق بهخاطر کالاهای فراوانت با تو داد و ستد
کرد و بهای �آنها را با ش���راب حلبون و پش���م زاهار پرداخت
کرد19 .ایش���ان �آهن ساخته ش���ده و ادویه در عوض کالاهای
تو میدادن���د20 .مردم ددان ،به عوض کالاهای تو ،نمد برای
زین اسب میدادند21 .عربها و فرمانروایان سرزمین قیدار برای
کالاهای تو ب ّره ،گوس���فند و ُبز میدادند22 .بازرگانان سبا و
رعمه با تو داد و ستد میکردند و برای کالاهای تو بهترین ادویه
و سنگهای گرانبها و طلا میدادند23 .بازرگانان ح ّران ،کنه،
عدن ،سبا� ،آشور و کلمد با تو تجارت میکردند24 .ایشان به
تو جامههای گرانبها و پارچههای �آبی و ق ّلابدوزی و فرشهای
رنگارنگ را که با ریسمانها بستهبندی شده بودند ،فروختند.
25کشتیهای ترشیشی با کالاهای تو به سفر رفتند.
«پس تو انباشته و سنگین در قلب دریاها بودی.
 26پاروزنانت تو را به دریاهای دور بردند.
باد شرق تو را در قلب دریاها درهم شکسته است.
 27همۀ ثروت و کالاهایت،
همۀ دریانوردان و ناخدایانت،
و ن ّجاران کشتی و بازرگانانت،
همۀ سربازانت که در کشتی بودند،
همه و همه در روز نابودی تو در دریا ناپدید شدند.
 28از فریاد ناخداهایت سواحل لرزیدند.
« 29همۀ پاروزنان ،کشتی را ترک کردند.
دریانوردان و همۀ ناخدایان در ساحل ایستادهاند.
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 30و برای تو شیون میکنند و به تلخی میگریند،
ایشان خاک بر سر خود میریزند و در خاکستر میغلطند.
 31بهخاطر تو موی سر خود را میتراشند
و پلاس میپوشند
تلخی جان بر تو میگریند.
و با ِ
�	32آنها در سوگواری خود برای تو چنین میسرایند:
'چه شهری مانند صور در دریا نابود شده است؟
 33هنگامیکه کالاهای تو از دریا میرسید،
مردم بسیاری را خشنود میکردی.
با فراوانی ثروت و کالاهایت پادشاهان جهان را توانگر کردی.
 34اکنون دریا تو را درهم شکسته است
و کالاهایت و همۀ دریانوردانت در عمق �آبها غرق شدهاند'.
«35همۀ ساحلنشینان از حال تو حیران شدهاند .پادشاهان
ایشان ترسان و پریشان گشتهاند و چهرههای ایشان متشنّج گشته
است36 .تو برای همیشه نابود شدهای و بازرگانان در سراسر
جهان ترسیدهاند که مبادا به سرنوشت تو دچار گردند».

28

نبوت علیه پادشاه صور
ّ

کلام خداوند متعال به من فرمود«2 :ای انسان
فانی ،به پادشاه صور بگو خداوند متعال چنین
میفرماید :تو دلی مغرور داری و گفتهای که خدا هستی و در
قلب دریاها برتخت خدایان نشستهای ،ا ّما تو انسان هستی و
نه خدا .با وجودی که اندیشۀ خود را با اندیشۀ خدا مقایسه
میکنی ،ا ّما تو خدا نیس���تی ،بلکه فقط انسانی فانی هستی.
3به راس���تی ت���و از دانیال حکیمتر هس���تی و هیچ رمزی از تو
پوش���یده نیس���ت4 .با دانش و بینش خود ثروت اندوختهای و
طلا و نقره برای خزانۀ خود گرد �آوردهای5 .با دانش فراوانت
در بازرگانی به ثروت خود افزودهای و دلت بهخاطر ثروت تو
مغرور گشته است».
6بنابراین خداوند متعال میفرماید« :چون فکر میکنی که مثل
خدا خردمند هستی7 ،در نتیجه بیگانگان ،یعنی بیرحمترین ملّتها
را علیه تو خواهم �آورد .ایشان علیه زیبایی و دانش تو شمشیر از
نیام بیرون خواهند کشید و شکوه تو را �آلوده خواهند ساخت.
8تو را به گوادال خواهند افکند و با مرگ خشونت�آمیزی در
قلب دریاها خواهی ُمرد�9 .آیا هنوز در حضور کسانیکه تو را
میکشند ،خواهی گفت :من خدا هس���تم؟ در حالی که در
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دست کس���انیکه تو را مجروح میکنند ،فقط انسان هستی.
10تو به خواری به دست بیگانگان خواهی ُمرد .من ،خداوند
متعال چنین گفتهام».
سقوط پادشاه صور

11کلام خداوند به من فرمود«12 :ای انسان فانی ،سوگنامهای
برای پادشاه صور بخوان و به او بگو خداوند متعال چنین میفرماید:
زمانی تو نمونۀ کمال بودی ،چه خردمند و زیبا ب���ودی13 .در
عدن ،در باغ خدا زندگی میکردی و خود را با انواع سنگهای
گرانبها ،چون عقیق قرمز ،یاقوت زرد ،الماس ،فیروزه ،یاقوت
کبود ،یشم ،یاقوت قرمز و زم ّرد میپوشاندی و با طلا می�آراستی.
�آنها در روزی که �آفریده شدی برای تو ساخته شدند14 .من فرشتۀ
برگزیده را محافظ تو گذاشتم .تو در کوه مقدّس خدا بودی و
در میان سنگهای �آتشین قدم برمیداشتی15 .از روزی که �آفریده
شدی ،روش تو کامل بود تا زمانی که پلیدی در تو یافت شد.
16در فراوانی داد و س���تد پر از خشونت بودی و گناه ورزیدی،
پس تو را مثل چیز �آلودهای از کوه خدا بیرون افکندم و فرش���تۀ
محافظ ،تو را از میان سنگهای �آتشین بیرون کرد17 .دل تو بهخاطر
زیباییات مغرور گردید و دانش خود را به سبب شکوه خود فاسد
کردی .من تو را به زمین افکندم تا هشداری برای پادشاهان دیگر
باشی18 .در داد و ستد خود چنان ناراست بودی که معابد خود
را �آلوده ساختی؛ پس �آتش از میان تو بیرون �آوردم ،تو را سوزاندم
و تو را در برابر چشم همۀ کسانیکه میدیدند در روی زمین به
خاکستر تبدیل کردم19 .همۀ کسانیکه تو را میشناختند ،ترسان
شدند .تو به پایان دهشتناکی دچار شدی و دیگر هرگز وجود
نخواهی داشت».
نبوت علیه صیدون
ّ

20کلام خداوند به من فرمود«21 :ای انسان فانی ،به سوی
صیدون بنگر و علیه �آن نب��� ّوت کن 22و بگ���و خداوند متعال
میفرماید :هان ای صیدون ،من علیه تو هستم و شکوه خود
را در میان تو �آشکار خواهم ساخت و ایشان هنگامیکه حکم
خود را به اجرا بگذارم و قدّوس ّیت خود را در �آن �آشکار سازم،
خواهند دانست که من خداوند هس���تم23 .من بیماری بر تو
خواهم فرستاد و در خیابانهای تو خون جاری خواهم کرد .از
هر سو به تو یورش خواهند �آورد و مردم تو کشته خواهند شد.
�آنگاه خواهی دانست که من خداوند هستم».
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حزقیال  28و29 
قوم اسرائیل برکت خواهد یافت

24قوم اسرائیل دیگر در میان همۀ همسایگان خود که با او
به خواری رفتار کردند ،خاری نخواهد دید که او را �آزار دهد.
�آنگاه ایشان خواهند دانست که من ،خداوند متعال هستم.
25خداون���د متعال چنین فرمود« :هنگامیکه قوم اس���رائیل
را از میان مردمی که پراکنده ش���دهاند ،گرد �آورم و در برابر
چشم ملّتها قدّوس��� ّیت خود را به ایشان �آشکار سازم� ،آنگاه
در سرزمین خود که به بندهام یعقوب دادم ،زیست خواهند
ک���رد26 .ایش���ان در �آنجا در امن ّیت زندگ���ی خواهند کرد و
خانه خواهند ساخت و تاکستانها خواهند کاشت .من همۀ
همسایگانی را که با خواری با ایشان رفتار کردند ،مجازات
خواهم کرد� .آنگاه خواهند دانس���ت که من ،خداوند متعال
ایش���ان هس���تم».

29

نبوت علیه مصر
ّ

ِ
س���ال دهم تبعید ما،
در رو ِز دوازدهم ماه دهم از
خداوند به من فرمود«2 :ای انس���ان فانی ،رو به
س���وی فرعون کن و علیه او و همۀ مردم مصر نب��� ّوت کن 3و
بگو خداوند متع���ال چنین میفرماید :این���ک ای فرعون ،من
علیه تو هس���تم .ای هیول���ای بزرگ که در می���ان نهرها دراز
کش���یدهای و میگویی' :رود نیل از �آن من است و من �آن را
ساختهام4 '.من ق ّلابها به فک تو خواهم زد و ماهیان نهرهایت
را به فلسهایت خواهم چسباند ،و درحالیکه همۀ ماهیان به
فلسهایت چسبیدهاند تو را از نهر بیرون خواهم کشید5 .من
تو و همۀ �آن ماهیان را به بیابان خواهم افکند .بدن تو به روی
زمین خواهد افتاد و دفن نمیشود .من �آن را خوراک پرندگان
و حیوانات خواهم کرد�6 .آنگاه همۀ مردم مصر خواهند دانست
که من خداوند هستم.
«اسرائیلیها برای پشتیبانی به تو اتّکاء کردند ا ّما تو چوبدستی
ضعیفی بیش نب���ودی7 .هنگامیکه تو را به دس���ت گرفتند،
شکستی و شانۀ ایشان را پاره کردی و هنگامیکه به تو تکیه
دادند ،شکستی و کمرهایشان را به لرزه انداختی8 .پس اکنون
من ،خداوند متعال به تو میگویم :اینک شمش���یری خواهم
�آورد تا مردم و حیوان���ات تو را نابود کند9 .مصر س���رزمینی
متروک و ویران خواهد شد� .آنگاه تو خواهی دانست که من
خداوند هس���تم.
1558

حزقیال 29

«چون گفتی :رود نیل از �آن توس���ت و تو �آن را ساختی،
10بنابرای���ن من علیه تو و نهرهایت هس���تم و س���رزمین مصر
را از مجدل تا اسوان و تا مرز حبش���ه کاملا ً ویران خواهم
س���اخت11 .پای هیچ انس���ان و حیوانی از �آن گذر نخواهد
کرد و مدّت چهل سال متروک خواهد بود12 .من مصر را
ویرانترین کشور جهان خواهم س���اخت .مدّت چهل سال
ش���هرهای مصر ویران باقی خواهند ماند ،ویرانتر از بدترین
شهرهای ویران دیگر .مصریان را �آواره خواهم کرد؛ ایشان
به هر کش���وری خواهند گریخت و با مردمان دیگر زندگی
خواهن���د ک���رد».
13خداوند متعال میفرماید« :پس از چهل س���ال مصریان را
از میان مللی که پراکنده س���اختم ،باز خواهم �آورد 14و اجازه
میدهم که در جنوب مصر ،در میهن اصلی خود زیست کنند.
ایش���ان ملّت ناتوانی خواند بود15 .از همۀ حکومتها ناتوانتر و
هرگز بر ملّتهای دیگر فرمانروایی نخواهند کرد .من ایش���ان را
چن���ان کوچک خواهم کرد که دیگر نتوانن���د ارادۀ خود را به
دیگران تحمیل کنند16 .اسرائیل دیگر هرگز برای یاری به ایشان
تکیه نخواهد کرد .سرنوشت مصر به اسرائیل یاد�آوری خواهد
کرد که تکیه کردن به �آن چقدر نادرست است� .آنگاه اسرائیل
خواهد دانست که من ،خداوند متعال هستم».
نبوکدنصر مصر را تسخیر میکند

17در روز اول ماه اول از سال بیست و هفتم تبعید ما ،خداوند
به من فرمود«18 :ای انسان فانی ،وقتی نبوکدنصر ،پادشاه بابل
به صور حمله کرد او سربازان خود را مجبور کرد چنان بارهای
سنگینی حمل کنند که موی سرشان ساییده شد و کچل شدند
و پوست شانههای ایشان زخم شد ،ا ّما نه پادشاه و نه سربازان او
از این زحمات سودی بردند19 .بنابراین من خداوند متعال چنین
میگویم :من سرزمین مصر را به نبوکدنصر پادشاه خواهم داد.
او در ازای مزد ارتش خود همۀ ثروت مصر را تاراج میکند و
به غنیمت میبرد20 .من سرزمین مصر را در ازای مزد کاری که
انجام داده به او میدهم ،زیرا ایشان برای من کار میکردند.
من ،خداوند متعال سخن گفتهام.
«21در �آن روز قدرت گذشتۀ قوم اسرائیل را تجدید میکنم و
زبان تو را ای حزقیال ،گویا میسازم تا همه بشنوند و بدانند
که من خداوند هستم».
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30

سوگنامهای برای مصر

خداوند بار دیگر با من سخن گفت«2 :ای انسان
فانی� ،آنچه را که من ،خداوند متعال میگویم،
نب ّوت کن و اعلام نما .این است کلماتی که باید بگویی:
«'روز وحشت فرا میرسد!'
 3زیرا �آن روز نزدیک است ،روز خداوند نزدیک است.
روز ابرها و زمان نابودی ملّتها.
 4در مصر جنگ خواهد بود
و تنگدستی عظیمی در حبشه.
بسیاری در مصر کشته خواهند شد،
کشور تاراج میشود و ویران.
«5در �آن جنگ سربازان مزدور از حبشه ،لیبی ،لود ،عربستان،
کوب ،و حتّی از قوم من کشته خواهند شد».
6خداوند میفرماید« :از مجدل در شمال تا اسوان در جنوب،
همۀ پشتیبانان مصر در جنگ کشته خواهند شد و ارتش مغرور
مصر نابود خواهد شد .من ،خداوند متعال چنین گفتهام7 .این
سرزمین ،ویرانترین سرزمین در جهان خواهد بود و شهرهایش
کاملا ً ویران خواهند ماند8 .هنگامیکه مصر را به �آتش بکشم
و همۀ مدافعان �آن کشته شوند� ،آنگاه خواهند دانست که من،
خداوند هستم».
«9هنگامیکه �آن روز فرا رس���د و مصر نابود گردد ،قاصدان
من با کش���تی بیرون خواهند رفت تا سودانیهای بیخبر را به
وحشت بیندازد� ،آن روز نزدیک است».
10بنابراین خداوند متعال میفرماید« :به دست نبوکدنصر پادشاه
بابل ،ثروت مصر را پایان خواهم داد11 .او و ارتش بیرحمش
خواهند �آمد تا سرزمین را نابود کنند .ایشان با شمشیر به مصر
یورش خواهند �آورد و سرزمین پر از اجساد خواهد شد12 .من
رود نیل را خشک خواهم کرد و مصر را در زیر قدرت مردان
شریر خواهم گذاشت .بیگانگان همۀ کشور را نابود خواهند
کرد .من خداوند سخن گفتهام».
13خداوند متع���ال میفرماید« :من ُبته���ا و خدایان دروغین
ِممفیس را نابود خواهم کرد .دیگر کس���ی نخواهد بود تا در
مصر فرمانروایی کند و من همۀ مردم را وحشتزده خواهم کرد.
14من جنوب سرزمین مصر را ویران خواهم کرد و شهر صوعن
را به �آتش خواهم کش���ید .و حک���م داوری را در مورد تی ِبس
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به اجرا در خواهم �آورد15 .خشم خود را بر پلوسیوم که شهر
مستحکم مصر است ،میریزم و اهالی تی ِبس را نابود میسازم.
16من مصر را به �آتش خواهم کشید و پلوسیوم به درد شدیدی
گرفتار خواهد شد .دیوارهای تی ِبس خواهند شکست و ِممفیس
در روز با دشمن روبهرو خواهد شد17 .جوانان اون و ِف َیب َست با
شمشیر کشته میشوند و سایر مردم به اسارت برده میشوند.
18هنگامیکه در �آنجا حکومت مصر را درهم بشکنم و نیروی
مغرور �آن پایان یابد ،روز َتحفَنحیس تاریک میشود .ابرها �آن
را میپوشاند و مردم همۀ شهرها به اسارت برده خواهند شد.
19هنگامیکه مصر را چنین مجازات کنم ،خواهند دانست که
من خداوند هستم».
مجازات فرعون

20در روز هفتم ماه اول از س���ال یازدهم تبعید ما ،خداوند به
من فرمود«21 :ای انسان فانی ،من بازوی فرعون را شکستهام و
کسی �آن را نبس���ته یا درمان نکرده است تا شفا یابد و نیرومند
شود تا بتواند شمشیر را به دست گیرد22 .بنابراین من ،خداوند
متعال چنین سخن میگویم :من علیه فرعون هستم و بازوهای او
را خواهم شکست؛ بازوی نیرومندش و دیگری را که شکسته
بود و شمشیر را از دست او خواهم انداخت23 .من مصریان را
در سراسر جهان پراکنده خواهم کرد24 .من بازوی پادشاه بابل
را نیرومند میسازم و شمش���یر خود را به دست او میدهم ،ا ّما
بازوهای فرعون را خواهم شکست و او ناله خواهد کرد و در برابر
دشمن خود خواهد ُمرد�25 .آری ،او را ناتوان میکنم و پادشاه
بابل را نیرومند .هنگامیکه شمشیر خود را به او بدهم و او �آن را
به طرف مصر نشانه بگیرد ،همه خواهند دانست که من خداوند
هستم26 .من مصریان را در سراسر دنیا پراکنده خواهم ساخت.
�آنگاه همه خواهند دانست که من خداوند هستم».

31

مصر با درخت سدر مقایسه میشود

در روز اول ماه س���وم از س���ال یازدهم تبعید ما،
خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،به فرعون
و به مردم او بگو:
«در بزرگیت به چه شباهت داری؟
 3تو چون درخت سدری در لبنان هستی!
با شاخههای زیبای سایهگستر،
درخت بلندی که به ابرها میرسد.
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�	4آبها �آن را تغذیه میکردند
و چشمههای عمیق �آن را رشد میدادند تا بلند گردد.
�آنجا که کاشته شده بود ،رودخانهها جاری بودند
و جویها به سوی همۀ درختان جنگل روانه بودند.
 5چون سیراب بود،
از درختان دیگر بلندتر شد.
شاخههای �آن دراز و تنومند شدند.
 6همۀ پرندگان �آسمان بر شاخههای �آن �آشیانه ساختند،
زیر شاخههایش همۀ حیوانات صحرا ب ّچهزاییدند
و در سایهاش همۀ ملّتهای بزرگ استراحت کردند.
 7چه درخت زیبایی بود،
چه بالا بلند با شاخههای دراز،
زیرا تا عمق �آبهای روان ریشه دوانده بود.
 8هیچ درخت سدری در باغ خدا با �آن قابل مقایسه نبود.
هیچ درخت صنوبری هرگز چنان شاخههایی نداشت
و نه درختان دیگر چنان جوانههایی.
هیچ درختی در باغ خدا چنین زیبا نبود.
 9من �آن را با شاخههای گسترده زیبا کردم.
او مورد َرشک همۀ درختان در عدن ،باغ خدا بود.
«10پ���س من ،خداوند متعال میگویم ک���ه برای درختی که
رشد کرد و به ابرها رس���ید چه رخ خواهد داد؛ هرچه بلندتر
ش���د مغرورتر گردید11 .پس من او را از خود رانده به دس���ت
قویترین پادشاه جهان تسلیم میکنم تا او را به سزای کارهای
زشتش برساند12 .بیگانگان بیرحم �آن را قطع و رها خواهند
کرد .ش���اخ و برگش شکستهاش در کوه و د ّرۀ کشور خواهد
افتاد .همۀ ملّتهایی که در سایهاش استراحت میکردند ،خواهند
رفت13 .بر تنۀ افتاده �آن ،همۀ پرندگان �آسمان �آشیانه گزیدند
و در میان ش���اخههایش هم���ۀ حیوانات وحش���ی لانه کردند.
14بنابراین دیگر هیچ درختی هرقدر هم که سیراب باشد� ،آنقدر
بلند نمیش���ود که از ابرها بگذرد .همۀ �آنها چون انسان فانی
محکوم به مرگ هس���تند ،محکوم به پیوستن به کسانیکه به
دنیای مردگان میروند».
15خداوند متعال چنین میفرماید« :در روزی که درخت به
دنیای مردگان نزول کند ،به نشانۀ سوگواری با �آبهای زیر زمینی
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�آن را میپوشانم .رودخانهها را از جریان باز میدارم و بسیاری از
جویبارها جاری نخواهند شد .زیرا درخت مرده است ،کوههای
لبنان را با تاریکی خواهم پوشاند و همۀ درختان جنگل را پژمرده
خواهم کرد16 .هنگامیکه �آن را به دنیای مردگان بفرس���تم،
�آواز فرو افتادنش ملّتها را به لرزه خواهد انداخت .تمام درختان
عدن و نیکوترین درختان سیراب لبنان که به دنیای پایین رفته
بودند ،از س���رنگونی �آن خشنود میگردند�17 .آنها نیز با �آن به
دنیای مردگان فرو خواهد رفت ،نزد کسانیکه با شمشیر کشته
شدند ،کسانیکه در میان اقوام در سایهاش زیست میکردند
نابود خواهند شد.
«18کدامیک از درختان باغ عدن در شکوه و جلال مانند تو
بود؟ اکنون تو همراه درخت���ان عدن به دنیای مردگان خواهی
رفت و در میان نامختونان و کسانیکه با شمشیر کشته شدند،
خواهی افتاد .این فرعون و مردم او هس���تند ».خداوند متعال
چنین میفرماید.

32

سوگنامهای برای فرعون و مصر

در روز اول ماه دوازدهم از سال دوازدهم تبعید
ما ،خداوند به من فرمود«2 :ای انس���ان فانی،
سوگنامهای برای فرعون ،بخوان و به او بگو :تو خود را چون
ش���یری در میان ملّتها میدان���ی ا ّما تو چ���ون هیولایی در دریا
هستی .تو در رودخانههای خود حرکت میکنی و با پاهایت
�آبها را حرکت میدهی و �آنها را �آلوده میسازی3 .در گردهمایی
مردم بسیاری ،من تور خود را به روی تو میاندازم و تو را بالا
میکش���م4 .و بر روی زمین خواهم انداخت و همۀ پرندگان
و حیوانات جهان را می�آورم تا از تو تغدیه کنند5 .من کوهها
و د ّرهها را با جسد گندیدۀ تو میپوشانم�6 .آنقدر خون تو را
میریزم تا کوهها را بپوشاند و جویبارها را ُپر کند7 .هنگامیکه
تو را نابود سازم� ،آسمانها را خواهم پوشانید و ستارگان �آنها را
تاریک خواهم کرد ،خورشید را با ابر میپوشانم و ماه ،نور خود
را نخواهد تابانید8 .همۀ نورهای درخشان �آسمان را بر فراز تو
تاریک میکنم و س���رزمین تو را در ظلمت غوطهور میسازم.
من ،خداوند متعال گفتهام.
«9هنگامیکه تو را به اسارت در میان ملّتها ببرم ،کشورهایی
که تو �آنها را نمیشناسی ،دلهای مردم بسیاری را �آشفته خواهم
کرد10 .بس���یاری از مردم بهخاطر حال تو پریش���ان میشوند و
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پادشاهانش���ان خواهند لرزید .در روز سرنگونی تو هنگامیکه
شمش���یر خود را حرکت دهم ،همه بهخاطر جانشان از ترس
خواهند لرزید».
11خداوند متعال به فرعون میفرماید« :شمشیر پادشاه بابل علیه
تو خواهد بود12 .من اجازه خواهم داد که مردمت با شمشیر
نیرومندان کشته شوند ،کسانیکه از بدترین ملّتها هستند .ایشان
افتخار مصر را ویران خواهند کرد و همۀ مردم �آن نابود خواهند
شد13 .گلّه و رمهات را که در کنار �آبهای فروان میچرند ،نابود
میکنم و دیگر پای هیچ انسان یا حیوانی �آبها را ِگل�آلود نخواهد
ساخت�14 .آنگاه �آبهایت را تصفیه خواهم کرد و رودهایت را
چون روغن جاری خواهم س���اخت من ،خداوند متعال چنین
میگویم15 .هنگامیکه سرزمین مصر را ویران سازم و از هر�آنچه
در �آن است خالی گردد ،هنگامیکه همۀ ساکنانش را هلاک
کنم� ،آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم».
16خداوند متعال میفرماید« :این سوگنامهای است که زنان ملّتها
برای مصر خواهند خواند و همۀ مردم مصر �آن را خواهند خواند».
دنیای مردگان

17در روز پانزدهم ماه اول از سال دوازدهم تبعید ما ،خداوند
به من فرمود«18 :ای انسان فانی ،برای مردم مصر سوگواری
کن .ایش���ان را به همراه دیگر ملل نیرومند به دنیای مردگان
بفرست 19به ایشان بگو:
«�آیا میاندیشید که از همه زیباتر هستید؟
شما به دنیای مردگان فرو خواهید رفت
و در کنار نامختونان خواهید افتاد.
«20مردم مصر مثل کسانیکه با شمشیر کشته شدهاند ،نابود
خواهند شد .شمشیری برای کشتن همۀ ایشان �آماده است.
21بزرگتری���ن قهرمانان و کس���انیکه به هم���راه مصریان جنگ
میکردند در دنیای مردگان به ایشان خوش�آمد خواهند گفت.
ایشان فریاد برخواهند �آورد که' :نامختونانی که در نبرد کشته
شدهاند ،اینجا پایین �آمدهاند و در اینجا خواهند ماند'.
�«22آش���ور �آنجاست و در گرداگردش گورهای سربازانش که
همه در نبرد کشته ش���ده بودند23 ،و گورهایشان در ژرفترین
نقطۀ دنیای مردگان قرار دارد .همۀ س���ربازانش در نبرد کشته
شدند و گورهایش���ان در اطراف اوست .روزی بود که ایشان
سرزمین زندگان را به وحشت میانداختند.
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«24عیلام نیز �آنجاست با گورهای سربازانش که در پیرامون
خود ،همه در جنگ کشته شده بودند و نامختونان به دنیای
مردگان فرو رفتند .در زمان حیات خود وحشت می�آفریدند ا ّما
اکنون در شرمساری مردهاند25 .عیلام در میان کسانیکه در
جنگ کشته شدند ،خوابیده اس���ت و گورهای سربازانش در
اطرافش هستند .همۀ نامختونان در جنگ کشته شدند .در زمان
حیات وحشت می�آفریدند ،ا ّما اکنون در شرمساری مردهاند.
«26ماشک و توبال نیز �آنجا هستند و گورهای سربازانش در
اطراف او قرار دارند .همهنامختون و در جنگ کشته شدهاند،
ا ّما روزی برای زندگان وحشت می�آفریدند27 .ایشان در کنار
مردان قدیم که با ابزار جنگ خ���ود به دنیای مردگان رفتند و
شمشیر ایشان در زیر سر و سپرشان بر روی بدن ایشان است،
نخوابیدهاند ،زیرا وحشت مردان غیور در دنیای زندگان بود.
«28پس شما مصریان درهم خواهید شکست و در کنار افراد
نامختونی که با شمشیر کشته شدهاند ،خواهید افتاد.
«29اَدوم در �آنجاس���ت .پادش���اهان و فرمانروایان �آن با تمام
قدرتشان در کنار کشتهشدگان با شمشیر خوابیدهاند ،در کنار
افراد نامختونی که در دنیای مردگان خواهند افتاد.
«30تمام شاهزادگان شمال و صیدونیان �آنجا هستند .زمانی
قدرت �آنها وحشت ایجاد میکرد ،ا ّما اکنون �آنها با شرمساری
در نامختونی مردهاند و همراه با کس���انیکه در جنگ کش���ته
شدهاند ،خواهند افتاد و �آنها در شرمساری کسانیکه به دنیای
مردگان رفتهاند ،سهیم میشوند.
«31من ،خداوند متعال میگویم :هنگامیکه فرعون ایشان را
ببیند برای قوم خود تسلّی خواهد یافت؛ فرعون و همۀ ارتش
او که با شمشیر کشته شدهاند.
«32چون او در دنیای زندگان وحشت برانگیخت ،بنابراین
فرعون و همۀ مردمش در کنار افراد نامختونی که با شمشیر کشته
شدهاند ،خواهند افتاد ».خداوند چنین سخن گفته است.
خدا حزقیال را برای دیدهبانی برمیگزیند

33

(حزقیال )21-16:3

خداوند به من فرمود«2 :ای انس���ان فانی ،به
قوم خود هش���دار بده :اگر من ارتشی به این
سرزمین بیاورم ،و مردم شخصی را از میان خود برای دیدهبانی
برگزینند 3و اگر دیدهبان �آمدن ارتش را دیده ،شیپور را به صدا
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در�آورد و به مردم هش���دار دهد 4و اگر کسی صدای شیپور را
توجه نکند ،او در جنگ کشته خواهد شد.
بش���نود و به �آن ّ
مقصر
بنابراین خونش برگردن خودش خواهد بود5 .او خودش ّ
اس���ت ،زیرا اگر تو ّجه میکردند ،میتوانستند فرار کنند6 .ا ّما
اگر دیدهبان �آمدن ارتش را ببیند و ش���یپور را به صدا درنیاورد
و به مردم هش���دار ندهد ،دشمن به �آنها حمله خواهند کرد و
مردم گناهکار را خواهد کش���ت ولی من خداوند ،دیدهبان را
مسئول مرگ �آنها خواهم دانست.
«7پ���س ای انس���ان فانی ،تو را ب���ه دیدهبانی قوم اس���رائیل
برمیگزینم .هرگاه سخنی از دهان من میشنوی باید از سوی
من به ایشان هشدار بدهی8 .اگر به اشخاص پلیدی بگویم:
'شما ای شریران یقیناً خواهید ُمرد' و تو سخن نگویی و �آن مردان
پلید را هشدار ندهی تا راه خود را عوض کنند� ،آن مردان پلید
در گناه خود خواهند ُمرد ،ا ّما تو مسئول مرگ ایشان خواهی
بود9 .ا ّما اگر تو به �آن مردان پلید هشدار دادی تا از راه خود
بازگردند و ایشان از راه خود بازنگردند ،ایشان در گناه خود
خواهند ُمرد ولی تو جان خود را نجات دادهای.
مسئولیت شخصی
ّ

«10ای انسان فانی ،به قوم اسرائیل بگو :شما چنین گفتهاید:
'بار گناه و خطای ما بس���یار سنگین اس���ت و ما را ضعیف و
ناتوان ساخته اس���ت ،پس چطور میتوان زیست؟' 11به ایشان
بگو خداوند متعال میفرماید' :به حیات خود س���وگند که از
مردن گناهکار خشنود نمیگردم ،بلکه از اینکه پلیدکار از راه
خود بازگردد و زنده بماند .بازگردید ،از روش���های پلید خود
بازگردید .ای قوم اسرائیل ،چرا میخواهید بمیرید؟'
«12وقتی نیکوکاری گناه ورزد ،کارهای نیک او ،او را نجات
نخواهد داد .ا ّما اگر ش���خص ش���ریری از شرارت خود دست
بردارد ،تنبیه نخواهد شد .و اگر شخص نیکوکاری گناه ورزد،
حیات او به هدر خواهد رفت13 .اگر به نیکوکاری قول حیات
بدهم ،ا ّما او فکر کند که کارهای نیکوی او کافی اس���ت و
شروع به گناه ورزیدن کند ،من هیچکدام از کارهای نیکوی
او را به یاد نخواه���م �آورد .او بهخاطر گناهان خودش خواهد
مرد14 .اگر به ش���خص شریری هشدار بدهم که خواهد مرد،
ا ّما او از شرارت خود باز ایستد و �آنچه را نیکوست انجام دهد؛
15برای نمونه اگر او وام خود را پرداخت کند� ،آنچه را دزدیده
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است بازگرداند و گناه نکند و قوانینی را که حیات میبخشد
پیروی نماید ،وی به راستی زنده خواهد ماند و نخواهد ُمرد.
16هیچکدام از گناهانی که مرتکب ش���ده علیه او به یاد �آورده
نخواهد ش���د .او �آنچه را که راست و نیکوست است ،انجام
داده و زنده خواهد ماند.
«17ا ّما قوم تو میگویند' :راه خداوند راست نیست' درحالیکه
این روش ایشان است که راست نیست18 .هنگامیکه شخص
نیکوکاری از نیکوکاری باز ایس���تد و گن���اه ورزد ،بهخاطر �آن
خواهد ُمرد 19و هنگامیکه شخص شریری از گناه کردن دست
بردارد و �آنچه را راست و نیکوست انجام دهد ،زنده خواهند
ماند20 .هنوز میگویند' :راه خداوند راست نیست '.ای قوم
اسرائیل ،من شما را طبق کردارتان داوری خواهم کرد».
خبر سرنگونی اورشلیم

21در روز پنجم ماه دهم از سال دوازدهم تبعید ما ،شخصی
که از اورشلیم گریخته بود ،نزد من �آمد و گفت« :شهر تسخیر
شده است22 ».غروب روز گذشته ،قبل از �آمدن مرد فراری ،من
حضور قدرتمند خداوند را احساس کرده بودم .زمانی که مرد
فراری در صبح نزد من �آمد ،دهان من گشوده شد و خداوند
قدرت سخن گفتن را به من بازگردانید.
گناهان مردم

23خداوند به من فرمود«24 :ای انسان فانی ،ساکنان ویرانههایی
که در سرزمین اسرائیل هستند میگویند' :ابراهیم یک نفر بود
و سرزمین را تص ّرف کرد .ا ّما ما بسیار هستیم ،بدون شک این
سرزمین به ما داده شده است تا تص ّرف کنیم'.
«25بنابراین به ایش���ان بگو خداون���د متعال چنین میفرماید:
شما گوشت را با خونش میخورید ،بتپرستی میکنید و خون
میریزید� .آیا شما فکر میکنید که سرزمین را متص ّرف خواهید
شد؟ 26شما بر شمش���یر خود تکیه میکنید و مرتکب پلیدی
میشوید ،همۀ شما زنان همسایۀ خود را �آلوده میکنید� .آیا شما
فکر میکنید که سرزمین را متص ّرف خواهید شد؟
«27به ایش���ان بگو که من ،خداوند متعال ،هشدار میدهم
به حیات خودم سوگند ،مردمی که در شهرهای ویرانه زندگی
میکنند کشته خواهند شد و کسانی را که در صحرا هستند،
خوراک حیوانات وحشی خواهم کرد و کسانیکه در دژها و
غارها هس���تند ،از بیماری خواهند ُمرد28 .من این سرزمین را
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متروک و وی���ران خواهم کرد و قدرتی که به �آن مغرور بودند،
پایان خواهد یافت .کوههای اسرائیل چنان ویران خواهند شد
که کسی از �آنها نخواهد گذشت29 .هنگامیکه این سرزمین
را بهخاطر پلیدیهای ایشان ویران و متروک سازم� ،آنگاه خواهند
دانست که من خداوند هستم».
نتیجۀ پیغام حزقیال

30خداوند فرمود« :ای انسان فانی ،قوم تو در کنار دیوارها
و در کنار درهای خانهها گرد هم می�آیند و با یکدیگر دربارۀ
تو صحبت میکنن���د و میگویند' :بیاییم و کل���ام خداوند را
بشنویم31 '.ایشان نزد تو می�آیند همانگونه که قوم من می�آیند
و مانند قوم من نزد تو مینشینند و سخنان تو را میشنوند ،ا ّما
از �آنها پیروی نمیکنند ،زیرا چاپلوسی بر لبهای ایشان است و
دلشان در پی سودجویی است32 .برای ایشان تو چون خوانندۀ
خوش �آهنگی هستی که شعرهای عاشقانه میخواند و خوب
ساز میزند .ایشان �آنچه را میگویی میشنوند ولی �آن را انجام
نمیدهند33 .ا ّما هنگامیکه سخنان تو به حقیقت بپیوندند -که
به حقیقت خواهند پیوست� -آنگاه خواهند دانست که نبیای
در میان ایشان بوده است».

34

شبانان اسرائیل

خداوند به من فرمود«2 :ای انسان فانی ،علیه
رهبران اس���رائیل نب ّوت کن و به ایشان یعنی به
ش���بانان بگو خداوند متعال میفرماید :ای شبانان اسرائیل که
خود را تغذیه میکنید� ،آیا شبانان نباید گوسفندان را خوراک
دهید؟ 3ش���یر را مینوشید و پش���م را میپوشید و گوسفندان
پروار را میکشید ،ا ّما به گوس���فندان خوراک نمیدهید4 .از
ضعیفان مراقبت نکردهای���د ،بیماران را درمان نکردهاید ،زخم
زخمیش���دگان را نبس���تهاید� ،آوارگان را بازنگردانیدهای���د ،به
دنبال گمشدگان نرفتهاید ،بلکه با زور و خشونت با �آنها رفتار
کردهاید5 .پس �آنها پراکنده ش���دند زیرا ش���بانی نبود و طعمۀ
حیوانات وحشی شدند6 .گوسفندان من پراکنده شدند و در
همۀ کوهها و همۀ ت ّپهها سرگردان گشتند .گوسفندان من در
سراسر زمین پراکنده شدند و کسی نبود که به جستجوی �آنها
برود یا �آنها را پیدا کند.
«7بنابراین ای شبانان ،کلام خداوند را بشنوید8 :به حیات
خودم سوگند ،چون گوسفندان من شکار شدهاند و خوراک
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حیوانات وحشی شدهاند زیرا شبانی نبود و به دلیل اینکه شبانان
من به جستجوی گوسفندانم نرفتهاند و خود را خوراک دادهاند،
و نه گوسفندان را9 ،بنابراین ای گوسفندان ،کلام خداوند را
بشنوید10 :من ،خداوند متعال چنین میگویم :اینک من علیه
شبانان هستم و گوسفندان خود را از دست ایشان خواستارم.
خوراک دادن ایشان به گوسفندان را پایان میدهم ،دیگر شبانان
خود را تغذیه نخواهند کرد .من گوس���فندان خود را از دهان
شبانان نجات خواهم داد تا برای ایشان خوراک نشوند.
خداوند ،شبان نیکو

«11من خداوند متعال ،خودم به جستجوی گوسفندانم میپردازم
و از �آنها مواظب���ت خواهم نمود12 .همانگونه که ش���بانان از
گوسفندان خودشان مراقبت میکنند و �آنها را که پراکنده شدهاند،
دوباره دور ه���م جمع میکنند .من �آنه���ا را از تمام مکانهایی
که در �آن روز مصیبتبار پراکنده ش���دهاند ،به دور هم جمع
میکنم13 .من ایش���ان را از سرزمین بیگانه بیرون خواهم �آورد
و گرد هم می�آورم و به سرزمین خود بازمیگردانم .من ایشان
را به سوی کوهها و جویبارهای اسرائیل رهبری خواهم کرد و
در چراگاههای نیکو خواهم چرانید�14 .آنها را در چراگاههای
نیکو خواهم چراند و بلندترین کوههای اسرائیل چراگاه ایشان
خواهد بود� .آنجا در چراگاه نیکو خواهند �آرامید و در چراگاه
حاصلخیز در کوههای اس���رائیل خواهند چری���د15 .من خودم
شبان گوسفندانم خواهم بود و مکانی برای استراحت �آنان پیدا
خواهم نمود .من ،خداوند متعال چنین گفتهام.
«16به جستجوی گمش���دگان خواهم رفت و �آوارگان را باز
خواهم �آورد ،زخمیشدگان را درمان میکنم و ناتوانان را نیرو
میبخش���م ولی فربهان و زور�آوران را ناب���ود خواهم کرد .من
ایشان را با عدالت شبانی خواهم کرد.
«17ا ّم���ا من ،خداون���د متعال ،به ش���ما ای گلّۀ من ،چنین
میگویم :من در میان گوسفند خوب و بد و در میان قوچها و
ُبزهای نر داوری خواهم کرد�18 .آیا برای شما کافی نیست که
در چراگاه نیکو چرا کنید� ،آیا باید بق ّیۀ چراگاه را با ُسمهای
خود ویران کنید و هنگامیکه از �آب زلال میخورید باید بق ّیۀ
�آب را با ُس���مهای خود گل �آلود کنید؟ �19آیا باید گوس���فندان
دیگر من� ،آنچه را شما لگدمال کردهاید ،بخورند و �آبی را که
گل �آلود کردهاید بنوشند؟
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«20بنابراین من ،خداوند متع���ال به �آنها چنین میگویم :من
خودم بین گوسفندان چاق و لاغر داوری خواهم کرد21 .چون
شما ناتوانان را کنار زده و از گلّه جدا نمودهاید و ناتوانان را با
شاخ خود زدهاید و �آنها را پراکنده ساختهاید22 .من گلّه خود
را نجات خواهم داد تا دیگر مورد س���تم قرار نگیرد و من بین
گوس���فند خوب و بد داوری خواهم کرد23 .برای �آنها شبانی
برمیگزینم ،مانند بندهام داوود و او �آنها را خواهد چرانید .او
�آنها را خواهد چرانید و شبان �آنها خواهد بود24 .من خداوند،
خدای �آنها خواهم بود و شخصی مانند داوود بندۀ من فرماندۀ
�آنها .من ،خداوند چنی���ن میگویم25 .من با �آنها پیمان صلح
خواهم بست و حیوانات وحشی را از سرزمین ایشان دور خواهم
کرد تا با امن ّیت در صحرا زیست کنند و در جنگل بخوابند.
«26م���ن �آنها را برکت خواه���م داد و اجازه خواهم داد در
اطراف کوه مقدّس من زندگی کنند و باران را در موسمش
خواهم بارانید و بارش���های برکت خواهد ب���ود27 .درختان
کش���تزار میوه خواهن���د داد و زمین محصول ف���راوان خواهد
داد و ایشان در زمین خود در امان خواهند بود .هنگامیکه
میلههای یوغ ایشان را بشکنم و از دست کسانیکه ایشان را
َبرده کردهاند برهانم ،خواهند دانست که من خداوند هستم.
28ایشان دیگر در میان ملّتهای بیگانه به تاراج نخواهند رفت
و حیوانات وحشی ایشان را نخواهند خورد .ایشان در امن ّیت
زندگی خواهند کرد و هیچکس ایش���ان را نخواهد ترساند.
29برای ایش���ان کش���تزارهای حاصلخیز �آماده خواهم کرد تا
دیگر در �آن سرزمین از گرس���نگی نابود نشوند و دیگر سایر
ملّتها به �آنها اهانت نخواهند کرد30 .ایشان خواهند دانست
که من خداوند ،خدایشان با ایشان هستم و ایشان یعنی قوم
اس���رائیل ،قوم من هس���تند.
31خداوند چنین س���خن میگوید« :شما گوسفندان چراگاه
من هستید و من خدای شما».

35

مجازات َادوم

خداوند به من فرمود« :ای انسان فانی2 ،علیه
اَدوم نب ّوت کن .رو به سوی اَدوم بازگردان و علیه
�آن نب ّوت کن 3و به �آن بگو خداوند متعال چنین میفرماید:
«ای اَدوم ،من علیه تو هستم،
و تو را ویران و متروک خواهم ساخت.
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 4شهرهایت را خراب خواهم کرد
و تو ویران خواهی بود
و خواهی دانست که من خداوند هستم.
«5چون دشمنی کهن را ادامه دادی و مردم اسرائیل را در زمان
مصیبت و �آخرین مجازات به َدم شمشیر سپردی6 ،بنابراین من،
خداوند متعال ،به حیات خود قسم میخورم و میگویم :من
خدای زنده هس���تم .مرگ تقدیر توست و تو را از �آن گریزی
نیست .تو مس ّبب کشتاری و این کشتار در پی تو خواهد بود.
7من اَدوم را ویران و خراب خواهم کرد و کس���انی را که در
�آن رفت و �آمد میکنند ،خواهم کُش���ت8 .کوههای تو را از
کشتهش���دگان پر میکنم و اجساد کسانیکه در جنگ کشته
ش���دهاند ،د ّرهها و ت ّپههای تو را خواهد پوش���اند9 .تو را برای
همیشه ویران خواهم کرد و دیگر هیچکس در شهرهایت زندگی
نخواهد کرد .خواهید دانست که من خداوند هستم.
«10با وجودی که من خداوند� ،آنجا بودم ،گفتی' :این دو ملّت
و دو کشور از �آن من هس���تند و �آنها را تص ّرف خواهم کرد'.
11بنابراین من ،خداوند متعال به حیات خود قسم میخورم و
میگویم :من مطابق خش���م ،حسادت و نفرتی که به قوم من
نشان دادی با تو رفتار خواهم کرد و هنگامیکه تو را داوری
کنم ،خویشتن را به تو خواهم شناساند12 ،و خواهی دانست که
من ،خداوند همۀ سخنان ناسزایی را که علیه کوههای اسرائیل
گفتهای ،شنیدم .چون گفتی' :ویران گشت و برای بلعیدن به
من داده شد13 '.و با دهانت خود را علیه من بزرگ کردی و
علیه من گزافهگویی کردی و من �آن را شنیدم».
14خداوند متعال چنین میفرماید« :من تو را چنان ویران خواهم
کرد که همۀ جهان از سرنگونی تو شادمان شوند15 ،همانطور
که از ویرانی اس���رائیل قوم برگزیدۀ من خوش���حال شدی ،ای
اَدوم ،بله تمام سرزمین اَدوم ،مخروبه خواهی شد� .آنگاه همه
خواهند دانست که من خداوند هستم».

36

برکت خدا بر اسرائیل

«ای انسان فانی ،برای کوههای اسرائیل نب ّوت
کن و بگو :ای کوههای اسرائیل کلام خداوند
را بش���نوید2 .خداوند متعال چنین میفرماید چون دش���من با
نیش���خند به تو گفت' :بلندیهای باستانی ش���ما به تص ّرف ما
در�آمده است'.
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«3بنابراین نب ّوت کن و بگو :خداوند متعال چنین میفرماید:
'چون ایش���ان تو را ویران کردند و از هر س���و درهم شکستند
�آنگاه تو به تص ّرف بق ّیۀ ملّتها در�آمدی و موضوع غیبت و افترا
قرار گرفتی4 '.بنابراین ای کوههای اسرائیل ،کلام خداوند را
بش���نوید :خداوند متعال به کوهها ،ت ّپهها ،جویبارها ،د ّرهها،
خرابههای ویران و شهرهای متروکی که مورد تاراج و تمسخر
ملّتهای همسایه قرار گرفتند چنین میفرماید:
«5من ،خداوند متعال در �آتش غی���رت خود علیه بق ّیۀ ملّتها
و برضد تمامیاَدوم سخن گفتهام؛ چون ایشان با شادی دل
سرزمین مرا بهخاطر چراگاههایش با خواری تص ّرف کردند.
«6بنابراین در مورد سرزمین اسرائیل نب ّوت کن و به کوهها ،ت ّپهها،
جویبارها و د ّرهها بگو :خداوند متعال چنین میفرماید :من با غیرتی
خشمگین س���خن میگویم ،بهخاطر اینکه ملّتها �آنها را توهین و
تحقیر نمودند7 .بنابراین من ،خداوند متعال ،به حیات خود قسم
میخورم و میگویم :ج ّداً ق���ول میدهم که همۀ ملّتهای اطراف
تحقیر خواهند شد8 .ا ّما شما ای کوههای اسرائیل ،از شاخههای
خود جوانه خواهید زد و برای قوم من اسرائیل میوه خواهید داد،
زیرا بزودی به خانه باز خواهند گشت9 .من طرف شما هستم و
حتماً سرزمین شما دوباره شخمزده و زمین شخم خورده ،کاشته
خواهد شد10 .من جمع ّیت تو را افزون خواهم کرد ،شما در شهرها
زندگی خواهید کرد و هر چیزی را که ویرانه رها شده بود ،بازسازی
خواهید کرد11 .و تعداد انسانها و حیوانات را در تو فزونی خواهم
بخشید ،ایشان افزون خواهند شد و بارور خواهند گردید و شما را
مانند گذشته در �آنجا ساکن میکنم و شما را بیش از پیش کامیاب
خواهم کرد� .آنگاه خواهید دانست که من خداوند هستم12 .من شما
را می�آورم ،قوم خودم اسرائیل را بازمیگردانم تا دوباره در سرزمین
زندگی کنند .این سرزمین خود شما خواهد بود ،دیگر هرگز اجازه
نخواهم داد که فرزندان تو گرسنگی بکشند.
«13من ،خداوند متعال چنین میگویم :درست است که مردم
میگویند این زمین مردم را میبلعد و اینکه زمین فرزندان خودش
را غارت میکند14 .ا ّما دیگر بیش از این ،زمین مردم را نخواهد
بلعید و فرزندان خود را غارت نخواهد کرد15 .این زمین دیگر
مجبور نیست به سخنان تمسخر�آمیز اقوام دیگر گوش دهد یا
نیشخند دیگران را مشاهده کند .این زمین دیگر فرزندان خود
را غارت نخواهد کرد .من ،خداوند متعال سخن گفتهام».
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زندگی تازۀ اسرائیل

16کل���ام خداوند بر من �آمد و فرمود«17 :ای انس���ان فانی،
هنگامیکه قوم اسرائیل در خاک خود زندگی میکرد� ،آن را با
روشها و کردار خویش �آلوده ساخت .روش ایشان در نظر من
مانند ناپاکی زنی در هنگام عادت ماهان���هاش بود18 .بهخاطر
خونی که در �آن سرزمین ریختند و ُبتهایی که �آن را �آلوده کردند،
خش���م خود را بر ایش���ان فرو ریختم19 .من ایشان را در میان
ملّتها پراکنده ساختم و ایش���ان در میان کشورها پخش شدند
و مطابق رفتار و کردارشان ایشان را داوری کردم20 .هر کجا
رفتند نام مقدّس مرا بیحرمت ساختند ،زیرا مردم گفتند' :ایشان
قوم خداوند هستند ا ّما مجبور شدند سرزمین او را ترک کنند'.
21قوم اس���رائیل هر جا رفتند نام مرا بیحرمت کردند و من به
نام مقدّس خود اهم ّیت میدهم».
22پس به قوم اس���رائیل بگو خداوند متعال چنین میفرماید:
«کاری را که میخواهم بکنم بهخاطر شما نیست ،بلکه بهخاطر
نام مقدّس خودم است که شما �آن را در هر کشوری که رفتید
بیحرمت ساختید23 .هنگامیکه قدّوس ّیت نام عظیم خود را
به ملّتها نشان دهم ،نامیکه در میان ایشان بیحرمت کردید،
�آنگاه خواهند دانست که من خداوند هستم .من ،خداوند متعال
سخن گفتهام .من از شما استفاده خواهم کرد تا به ملّتها نشان
دهم که من قدّوس هستم24 .من شما را از میان قومها بیرون
می�آورم و از همۀ کشورها جمع میکنم و به سرزمین خودتان
باز خواهم گرداند�25 .آب پاک به ش���ما خواهم پاشید و شما
از همۀ �آلودگیها پاک خواهید شد و از همۀ ُبتها شما را پاک
خواهم کرد26 .دلی تازه به شما خواهم داد و روح تازهای در
شما خواهم گذاشت و دل سنگی را از شما بیرون میکنم و
دلی گوشتین به ش���ما خواهم داد27 .روح خود را در اندرون
شما خواهم نهاد و شما را پیرو قوانین خود خواهم ساخت تا
با دقّت دس���تورات مرا بجا �آورید�28 .آنگاه در سرزمینی که به
نیاکان شما دادم ،زندگی خواهید کرد و قوم من خواهید بود
و من خدای ش���ما خواهم بود29 .ش���ما را از همۀ �آلودگیها
نجات خواهم داد غلا ّت را فزونی میبخش���م و دیگر شما را
دچار قحطی نخواهم کرد30 .میوۀ درختان و محصول کشتزار
ِ
شرمساری گرسنگی در
را فراوان خواهم کرد تا دیگر هرگز از
میان ملّتها رنج نبرید�31 .آنگاه روشهای پلید و کردار زشت خود
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را به یاد خواهید �آورد و از خطاه���ا و کارهای پلید خود بیزار
خواهید ش���د32 .بدانید که من این کار را بهخاطر شما انجام
ندادهام .پس ای قوم اسرائیل به سبب روشهای خود شرمسار و
سرشکسته باشید .من ،خداوند متعال سخن گفتهام».
33خداون���د متعال میفرماید« :هنگامیکه ش���ما را از همۀ
گناهانتان پاک س���ازم ،اجازه خواهم داد دوباره در ش���هرهای
خود زندگی کنید و ویرانهها را بازس���ازی کنید34 .زمینی که
در نظر رهگذران بایر بود شخم زده خواهد شد 35و همۀ مردم
خواهند گفت' :این زمینِ بایر مانند باغ َعدَن گردیده است.
و ش���هرهایی که خراب و ویران و منهدم بودند ،مس���تحکم و
مسکونی شدهاند�36 '.آنگاه ملل همسایه که هنوز باقی ماندهاند
خواهند دانس���ت که من ،خداوند شهرهای ویران را بازسازی
کردهام و زمینهای بایر را دوباره کاشتهام .من ،خداوند چنین
گفتهام و �آن را انجام خواهم داد».
37خداوند متعال میفرماید« :بار دیگر دعاهای قوم اسرائیل
را اجابت میکنم و جمع ّیت ایشان را مانند گلّۀ گوسفند زیاد
میسازم38 .همانطور که شهر اورشلیم در گذشته ،در روزهای
عید ُپر از گوسفندان قربانی میشد ،شهرهای ویران و متروک
هم از جمع ّیت ُپر میگردند� .آنگاه همه خواهند دانس���ت که
من ،خداوند متعال هستم».

37

درۀ استخوانهای خشک
ّ

حضور پرتوان خداوند را احساس کردم و روح او مرا
برداشت و در د ّرهای قرار داد� .آنجا پر از استخوان
ب���ود2 .او مرا در پیرامون �آنها هدایت کرد� .آنجا اس���تخوانهای
بسیاری افتاده بود و �آنها بسیار خشک بودند3 .او به من گفت:
«ای انسان فانی� ،آیا این استخوانها میتوانند زنده شوند؟»
پاسخ دادم« :ای خداوند متعال تنها تو میتوانی �آن را پاسخ
بدهی».
�4آنگاه او به من فرمود« :بر این اس���تخوانها نب ّوت کن و به
�آنها بگو :ای استخوانهای خشک ،کلام خداوند را بشنوید.
5خداوند متعال به این استخوانها چنین میفرماید :من به درون
شما نَفَس وارد میکنم و شما زنده خواهید شد6 .من به شما
رگ و پِی خواهم داد و گوشت بر شما خواهم �آورد و شما را
به پوست خواهم پوشاند و نفس در شما خواهم دمید و زنده
خواهید شد و خواهید دانست که من خداوند هستم».
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7پس من چنانكه دستور داده شده بود نب ّوت کردم .ناگهان
صدایی برخاست؛ صدای جنبش ،و استخوانها به هم پیوستند،
استخوان به استخوان8 .نگاه کردم دیدم که َرگ و پی و گوشت
بر �آنها بود و پوس���ت �آنها را پوش���انده بود ا ّما نَفَس حیات در
�آنها نبود.
�9آنگاه خداوند به من فرمود« :بر نَفَس نب ّوت کن ،ای انسان
فانی ،به نَفَس بگو خداوند متعال چنین میفرماید 'ای نَفَس از
چهار باد بیا و بر این کشتگان بدَم تا زنده شوند»'.
10پس همانگونه که به من فرمان داده شده بود نب ّوت کردم و
نفَس به درون �آنها رفت و زنده شدند و به پا ایستادند و لشکر
بزرگی را تشکیل دادند.
11سپس خداوند فرمود« :ای انسان فانی ،این استخوانها همه
قوم اسرائیل هستند .اینک میگویند' :استخوانهای ما خشک
ش���دهاند و امید ما ُگم گشته است و ما کاملا ً قطع شدهایم'.
12نب ّوت کن و به ایشان بگو :بنابراین خداوند متعال میفرماید،
من گورهای شما را میگشایم و ش���ما را از گورهایتان بیرون
می�آورم .ای قوم من ،شما را به سرزمین اسرائیل بازمیگردانم.
13ای قوم من ،هنگامیکه گورهای شما را بگشایم و شما را
بیرون بیاورم خواهید دانست که من خداوند هستم14 .روح خود
را در شما میگذارم تا زنده شوید و شما را در سرزمینتان قرار
میدهم� .آنگاه خواهید دانست که من خداوند ،سخن گفتهام
و به انجام رساندهام .خداوند چنینفرموده است».
یهودا و اسرائیل در یک پادشاهی

15کل���ام خداوند بر من �آمد و فرمود«16 :ای انس���ان فانی،
چوبدس���تی بردار و روی �آن بنویس' :پادش���اهی یه���ودا' �آنگاه
چوبدس���ت دیگری را بردار و بر روی �آن بنویس' :پادش���اهی
اسرائیل' 17و انتهای دو چوب را طوری نگهدار که یک چوب
بهنظر بیایند 18و هنگامیکه قوم تو بپرس���ند �آیا مفهوم این کار
را برای ما �آشکار نخواهی ساخت؟ 19به �آنها بگو من ،خداوند
متعال چوبی را که نمایانگر قوم اسرائیل است برمیدارم و �آن را
کنار چوبی که نمایانگر یهوداست میگذارم .من �آنها را یکی
نموده و در دستم نگاه خواهم داشت.
«20هنگامیکه چوبدستیهایی را که بر روی �آنها نوشتهای در
برابر چشمانشان در دست داری�21 ،آنگاه به ایشان بگو خداوند
متعال چنین میفرماید :اینک قوم اسرائیل را از میان همۀ مللی
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که رفتهاند ،برمیدارم و از هر گوشهای ایشان را جمع میکنم و
به میهن خودشان بازمیگردانم22 .من ایشان را به صورت یک
ملّت متّحد در سرزمین در کوههای اسرائیل خواهم ساخت.
یک پادشاه بر همۀ ایش���ان فرمانروایی خواهد کرد و دیگر دو
ملّت نخواهد بود و به دو پادش���اهی تقسیم نخواهد شد .من
ایشان را پاک خواهم کرد و ایشان قوم من خواهند بود و من
هم خدای ایش���ان خواهم بود�23 .آنها دیگر خود را با ُبتهای
نفرتانگیز� ،آلوده و با گناهان ،فاس���د نخواهند ساخت .من
�آنها را از تمام راههایی که در �آن گناه و به من خیانت کردهاند
رهایی میبخشم24 .پادشاهی مثل بندۀ من داوود ،پادشاه �آنان
خواهد بود� .آنها تحت پادشاهی او متّحد خواهند شد و فرامین
من را وفادارانه اطاعت خواهند نمود25 .ایش���ان در سرزمینی
که به بندهام یعقوب دادم زندگی خواهند کرد ،س���رزمینی که
نیاکانشان در �آن زیس���تند� .آنها همواره در �آن سرزمین زندگی
خواهند کرد .همچنین فرزندان و بازماندگان ایشان .پادشاهی
چون داوود تا ابد بر ایشان حکومت خواهد کرد26 .با ایشان
پیمان جاودانۀ صلح خواهم بست ،ایشان را برکت میدهم و
تعداد ایشان را زیاد خواهم کرد و معبد بزرگ خود را تا ابد در
سرزمین ایشان میگذارم27 .محل سکونت من در میان ایشان
خواهد بود .من خدای ایش���ان و ایشان قوم من خواهند بود.
28هنگامیکه معبد بزرگ من در بین ایشان تا ابد مستقر شود
�آنگاه ملّتها خواهند دانس���ت که من خداوند ،اسرائیل را قوم
برگزیدۀ خود کردهام».

38

دسیسۀ پلید جوج

کلام خداوند بر من �آمد و فرمود«2 :ای انسان
فانی ،رو به سوی س���رزمین ماجوج بایست و
علیه جوج ،پادش���اه ماش���ک و توبال نب ّوت کن 3و به او بگو
خداوند چنین میفرماید :ای جوج ،پادش���اه ماشک و توبال،
من دش���من تو هس���تم4 .تو را بازمیگردانم و در �آروارههایت
ق ّلابها میگذارم و تو را با تمام لش���کرت ،اسبها و سواران و
همۀ زرهپوش���ان ،جمع ّیت بزرگی که به سپر و شمشیر مسلّح
هستند ،بیرون می�آورم5 .مردانی مسلّح به سپر و کلاهخود از
پارس و حبشه و لیبی با ایشان خواهند بود6 .سرزمین جومر و
تمام سپاه او و همچنین اهالی کشور بیت توجرمه از شمال با
بسیاری از مردم دیگر به تو میپیوندند7 .پس ای جوج� ،آماده
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باش و لشکرت را با متّحدانت برای جنگ �آماده ساز8 .بعد از
چند سال به تو امر میکنم به کشوری که مدّتها ویران مانده بود
و مردم �آن از تبعید به ممالک مختلف برگشته و در وطن خود
در امن ّیت ساکن شدهاند ،حمله کنی9 .تو و تمام سپاهیانت و
مردم بسیاری که با تو هستند چون توفان پیشروی خواهید کرد
و چون ابری سرزمین را خواهید پوشاند».
10بنابراین خداوند متعال چنین میفرماید« :در �آن روز افکاری
به نظرت می�آید و نقشۀ پلیدی خواهی کشید11 .خواهی گفت:
'من به جنگ سرزمین روس���تاهای بدون دیوار خواهم رفت و
من به مردم �آرام ی که در امن ّیت زندگی میکنند ،یورش خواهم
برد .همۀ ایشان بدون دیوار ،نردهها و دروازهها هستند12 '.تو
مردمیرا که در شهرهایی ویران شده ساکنند تاراج خواهی کرد.
مردم ی که از ملّتها گرد هم �آمدهاند و گلّه و دارایی دارند و در
چهار راه جهان قرار گرفتهاند ،تاراج خواهی کرد13 .مردم سبا
و ددان و بازرگانان شهرهای اسپانیا خواهند پرسید�' :آیا ارتش
خود را �آمادۀ یورش برای تاراج و چپاول کردهای؟ �آیا میخواهی
طلا ،نقره ،حیوانات و داراییها را به غنیمت ببری؟'»
14بنابراین ای انسان فانی نب ّوت کن و به جوج بگو خداوند
متعال چنین میفرماید« :در �آن روز هنگامیکه قوم من اسرائیل
در امن ّیت زندگی میکنند تو بیرون انداخته خواهی ش���د 15از
دورترین قس���مت ش���مال ،از مکان خویش خواهی �آمد ،تو و
قومهای بسیار ،همۀ سواران ،گروهی بزرگ ،ارتشی نیرومند.
16تو علیه قوم من اس���رائیل خواهی �آمد و زمین را چون ابری
میپوشانی .در روزهای بازپسین تو را علیه سرزمین خود خواهم
�آورد تا هنگامیک���ه از طریق تو ،ای جوج قدّوس��� ّیت خود را
به ایشان نش���ان خواهم داد ،ملّتها مرا بشناسند که تو را علیه
ایش���ان خواهم �آورد17 .تو همان کس���ی هستی که سالها قبل
دربارهات سخن گفتهام وقتی که توسط خادمان خودم انبیای
اسرائیل اعلام کردم که وقتی این روز بیاید کسی را می�آورم تا
به اسرائیل حمله کند.
مجازات جوج

«18در �آن زمان وقتی به جنگ اسرائیل بروی ،خشم من افروخته
میش���ود19 .از روی غیرت و ش���دّت خشم اعلام میکنم که
زلزلۀ مهیبی سرزمین اسرائیل را تکان میدهد20 .ماهیان دریا،
مرغان هوا و حیوانات صحرا و همۀ حشراتی که در روی زمین
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میخزند و همۀ مردمانی که در روی زمین هس���تند از حضور
من خواهند لرزید و کوهها س���رنگون خواهند شد و صخرهها
خواهند افتاد و همۀ دیوارها به روی زمین فرو خواهند ریخت.
21شمش���یری علیه ج���وج در همۀ کوههایم خواهم کش���ید و
شمشیر هرکس علیه برادرش خواهد بود22 .او را با بیماری و
کش���تار مجازات خواهم کرد .بارانهای سیل�آسا و تگرگ ،به
همراه �آتش و گوگرد بر او و ارتش او و بسیاری از ملّتهایی که
همراه او هستند ،فرو خواهد بارید23 .به این ترتیب عظمت و
قدّوس ّیت خود را به جهانیان �آشکار میسازم تا بدانند که من
خداوند هستم».

39

نابودی جوج

خداوند متعال میفرماید« :ای انسان فانی ،علیه
جوج نب ّوت کن و بگو خداوند متعال میفرماید:
ای جوج ،رهبر افسران ماشک و توبال ،من علیه تو هستم.
2من تو را از راهی که میروی ،برمیگردانم و از دورترین نقطۀ
شمال به سوی کوههای اسرائیل می�آورم3 .کمان را از دست
چپ و تیر را از دست راس���تت میاندازم4 .تو با سپاهیان و
همراهانت در کوههای اسرائیل کشته میشوی .اجسادتان را
خوراک هر نوع مرغان شکاری و حیوانات وحشی میسازم.
�5آنه���ا در مزرع���ه خواهند افتاد .من ،خداوند متعال س���خن
ِ
مردمان کش���ورهای ساحلی
گفتهام6 .بر س���رزمین ماجوج و
که در �آس���ودگی و امن ّیت زندگی میکنند� ،آتش میفرستم تا
بدانند که من خداوند هس���تم7 .به ای���ن ترتیب ،نام مقدّس
من در بین قومم ،بنیاس���رائیل معروف و مش���هور میشود و
دیگ���ر نمیگذارم که نام قدّوس م���ن بیحرمت گردد� .آنگاه
اقوام جهان خواهند دانس���ت که من خداوند ،خدای قدّوس
اس���رائیل هس���تم».
8خداوند متعال میفرماید�« :آن روز موعود که دربارهاش گفتم،
فرا میرسد9 .مردمی که در شهرهای اسرائیل زندگی میکنند
بیرون خواهند رفت و س���لاحهای رها ش���ده را برای سوخت
جمع�آوری میکنند .ایشان با سپرها ،کمانها ،پیکانها ،نیزهها و
گرزها �آتشی میافروزند که هفت سال بسوزد10 .ایشان به �آوردن
هیزم از صحرا و چوب از جنگلها نیازی نخواهند داشت ،زیرا
�آتش خود را از اسلحهها برپا خواهند کرد؛ زیرا غارت کنندگان
خود را غارت خواهند کرد».
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11خداون���دفرمود« :پس از �آنکه همۀ اینها به وقوع بپیوندد،
در اسرائیل در د ّرۀ مسافران که در شرق دریای مرده قرار دارد
به جوج و ارتش او گورستانی خواهم داد و همه در �آن مدفون
میگردند .راه مسافران را مسدود خواهد کرد و د ّره ارتش جوج
نامیده خواهد ش���د12 .مدّت هفت ماه طول خواهد کشید تا
مردم اسرائیل همۀ اجساد را دفن کنند و سرزمین را دوباره پاک
کنند13 .همۀ مردم اسرائیل ایشان ،را به خاک خواهند سپرد و
در روزی که من جلال خود را �آشکار کنم ،برای ایشان افتخار
�آفرین خواهد بود14 .در پایان مدّت هفت ماه ،ع ّدهای تعیین
میشوند تا به سراسر کشور اسرائیل بروند و جنازههای کسانی
را که هنوز باقی ماندهاند ،دفن کنند تا �آنجا بکلّی پاک گردد.
15هرگاه جستجوکنندگان ،استخوان انسانی را ببینند ،نشانهای
در نزد �آن برافرازند تا دفن کنندگان �آن را در د ّرۀ ارتش جوج
دفن کنند(16 .در نزدیکی �آنجا شهری به نام ارتش نامگذاری
خواهد شد) و به این ترتیب سرزمین دوباره پاک میشود».
17خداون���د متعال به من گفت« :ای انس���ان فانی ،به همۀ
پرندگان و حیوانات وحش���ی بگو از اطراف بیایند و از قربانی
که برای �آنها �آماده کردهام ،بخورند .جشن بزرگی در کوههای
اسرائیل خواهد بود که در �آن میتوانند گوشت بخورند و خون
بنوشند�18 .آنها بدن سربازان را خواهند خورد و خون فرمانروایان
زمین را خواهند نوشید .همۀ ایشان مانند قوچها ،ب ّرهها یا ُبزها
و گاوهای نر پروار کُشته خواهند شد19 .در جشن قربانی که
من برای �آنها �آماده کردهام� ،آنقدر چربی خواهند خورد تا سیر
شوند و �آنقدر خون خواهند نوشید تا مست گردند20 .در سفرۀ
من از اسبها و سواران و سربازان و جنگجویان خواهید خورد
و سیر خواهید شد».
بازگشت قوم اسرائیل

21خداوند میفرماید« :م���ن جلال خود را در میان ملل قرار
خواهم داد و ایش���ان داوری و دس���ت مرا که بر ایشان است
خواهند دید22 .و از �آن به بعد ،قوم اسرائیل میدانند که من،
خداوند ،خدای ایشان هس���تم23 .ملّتها خواهند دانست که
قوم اسرائیل به سبب گناه خودشان به اسارت رفتند ،زیرا به من
خیانت کردند .بنابراین من روی خود را از ایش���ان پوشاندم و
ایشان را به دست دشمنانشان سپردم و همۀ ایشان با شمشیر
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کشته ش���دند24 .مطابق ناپاکیها و کجرویهایشان با ایشان
رفتار کردم و چهرۀ خود را از ایشان پنهان کردم».
25بنابراین خداوند متعال میفرماید« :اکنون خاندان یعقوب
را کامروا خواهم کرد و بهخاطر نام مقدّس خودم ،به همۀ قوم
اسرائیل رحم خواهم کرد26 .هنگامیکه در سرزمین خود در
امن ّیت زندگی کنند و کسی نباشد که از او بترسند� ،آنگاه شرم
و خیانتی را که به من ورزیده بودن���د ،فراموش خواهند کرد.
27برای اینکه به ملل بسیاری قدّوس ّیت خود را نشان دهم ،قوم
خود را از میان همۀ کشورهایی که دشمنانشان زندگی میکنند،
باز خواهند گرداند�28 .آنگاه قوم من خواهند دانست که من،
خداوند ،خدای ایشان هستم .ایشان این را خواهند دانست زیرا
من ایشان را به اسارت فرستادم و اکنون ایشان را گرد�آوردهام
و به سرزمین خودشان بازگرداندم و حتّی یک نفر از ایشان را
پشت سر نگذاشتم29 ».خداوند میفرماید« :من روح خود را
بر �آنها میریزم و دیگر از �آنها روی برنمیگردانم».
رؤیای معبد �آینده

(حزقیال )35:48-1:40
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حزقیال به اورشلیم برده میشود

در سال بیست و پنجم تبعید ما ،یعنی چهارده سال
پس از تسخیر اورشلیم ،در روز دهم سال نو ،در
�آن روز من حضور پرتوان خداوند را حس کردم و او مرا با خود
برد2 .خداوند در رؤیا مرا به سرزمین اسرائیل برد و مرا بر کوه
بلندی قرار داد .در جنوب ،ساختمانهایی بودند که شبیه شهر
به نظر میرسیدند3 .او مرا نزدیکتر برد ،مردی را دیدم که مانند
برنز میدرخشید .او ریسمانی نخی و چوبی برای اندازهگیری
در دست داشت و در برابر دروازه ایستاده بود.
�4آن مرد به من گفت« :ای انس���ان فانی ،از نزدیک ببین و
با دقّت گوش فرا ده و اندیشۀ خود را به �آنچه که به تو نشان
میدهم ،متمرکز کن! زیرا تو به اینجا �آورده ش���دهای که اینها
را به تو نش���ان بدهم تا قوم اس���رائیل را از هرچه به تو نش���ان
میدهم� ،آگاه سازی».
دروازۀ شرقی

�5آنجا دیواری در دور معبد ب���زرگ بود� .آن مرد دیوار معبد
بزرگ را با چوبی که سه متر طول داشت اندازه گرفت؛ پهنا
و ارتفاع دیوار هر کدام س���ه متر بود�6 .آنگاه به دروازۀ شرقی
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رفت و از پلّههایش بالا رفت و عرض دروازه را اندازه گرفت و
�آن نیز سه متر بود7 .در پشت �آن ،راهرویی بود که در هر طرف
�آن س���ه اتاق برای نگهبانان بود .اتاقها مربّع بودند و هر ضلع
�آنها س���ه متر بود و ضخامت دیوار بین �آنها دو متر و نیم بود.
پشت اتاقهای نگهبانی راهرویی به طول سه متر وجود داشت
که به اتاق ورودی که روبهروی معبد بزرگ قرار داشت ،وصل
میشد9-8 .او این اتاق را اندازه گرفت و طول �آن چهار متر
بود و قسمتی را که به معبد بزرگ نزدیک بود تشکیل میداد
و ضخامت دیوارهای �آن در قسمت پشت یک متر و نیم بود.
10اتاقهای نگهبانان در دو طرف راهرو هماندازه بودند و پهنای
دیوارهای بین �آنها یکی بود.
11سپس �آن مرد عرض راهرویی را که نزدیک دروازه بود اندازه
گرفت .روی هم رفته شش و نیم متر بود و فاصله بین دروازه پنج
متر بود12 .در برابر هریک از اتاقهای نگهبانان دیوار کوتاهی به
ارتفاع نیم متر و عرض نیم متر وجود داشت .هر اتاق سه متر
مربّع مساحت داشت�13 .آنگاه او فاصله دیوار بین دیوار پشتی
یک اتاق را تا دیوار پش���تی اتاق روبهروی �آن اندازه گرفت و
فاصله �آنها یازده و نیم متر بود14 .سپس اتاقی را که به حیاط
منتهی میش���د اندازه گرفت ،ده متر بود15 .فاصلۀ دروازه از
خارج دیوار تا �آخرین اتاق بیست و پنج متر بود16 .پنجرههای
کوچکی در دیوارهای خارجی اتاقها و راهرو وجود داش���ت و
در روی دیوارهای داخلی راه���رو ،درختهای نخل کندهکاری
شده بود.
حیاط بیرونی

�17آن مرد ،مرا از دروازه به درون حیاط برد �آنجا سی اتاق در
کنار دیوار ساخته بودند که در جلوی �آنها محوطهای سنگفرش
ش���ده قرار داش���ت 18که تا جلوی حیاط ادامه داشت .سطح
حیاط بیرون پایینتر از حیاط درونی بود.
19در سطح بالاتر دروازهای وجود داشت که به طرف حیاط
درونی باز میشد� .آن مرد فاصله دو دروازه را اندازه گرفت و
این فاصله پنجاه متر بود.
دروازۀ شمالی

�20آنگاه �آن مرد دروازۀ شمالی را که به طرف حیاط باز میشد
اندازه گرفت21 .در �آنجا سه اتاق نگهبانی در دو طرف دروازه
قرار داشت .اندازۀ این اتاقها اندازۀ اتاقهای دروازۀ شرقی بود.
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طول دروازه بیس���ت و پنج متر و ع���رض �آن دوازده و نیم متر
بود22 .اتاق ورودی ،پنجرهها و نخلهای کندهکاری ش���دهای
مانند دروازۀ شرقی داشت و اتاق ورودی در انتها قرار داشت
و روبهروی حیاط بود .و این اتاق با هفت پلّه به حیاط وصل
میشد23 .روبهروی دروازۀ شمالی در �آن سوی حیاط ،دروازهای
بود که به طرف حیاط باز میشد ،درست مانند دروازهای که
در شرق وجود داشت� .آن مرد فاصله این دو دروازه را اندازه
گرفت و فاصلۀ �آنها پنجاه متر بود.
دروازۀ جنوبی

�24آنگاه �آن مرد مرا به سوی جنوب برد و ما در �آنجا دروازۀ
دیگری را دیدیم .او فاصله دیواره���ای داخلی و اتاق ورودی
را اندازه گرفت که مانن���د دروازههای دیگر ب���ود25 .اتاقهای
ای���ن دروازه پنجرههایی مانند دروازههای دیگر داش���ت .طول
این دروازه بیس���ت و پنج مت���ر و ع���رض �آن دوازده و نیم متر
بود26 .این دروازه هفت پلّه به طرف خارج داشت و در اتاق
ورودی �آن به طرف حیاط باز میش���د و در دیوارهای راهروها
درختهای نخلکندهکاری ش���ده بود27 .اینجا نیز دروازهای به
طرف حیاط بود� .آن مرد فاصله �آن را اندازه گرفت فاصله دو
دروازه پنجاه متر بود.
دروازۀ داخلی جنوبی

�28آن مرد ،مرا به دروازۀ جنوبی حیاط درونی برد .او دروازه
را اندازه گرفت که هم اندازۀ دروازههای دیوارهای بیرونی بود.
30-29اتاقه���ای نگهبانان ،اتاق ورودی و دیوارهای داخلی �آن
مشابه و هم اندازۀ دروازههای دیگر بود .همچنین در راهروی
�آن پنجرههایی بود .طول �آن بیست و پنج متر و عرض �آن دوازده
و نیم متر بود31 .اتاق ورودی �آن به طرف حیاط بیرونی بود و
در روی دیوارهای راهروی �آن ،درختهای نخل کندهکاری شده
بود .این دروازه هشت پلّه داشت.
دروازۀ شرقی حیاط درونی

�32آن مرد ،مرا از طرف دروازۀ ش���رقی به حیاط درونی برد
�آنج���ا را اندازهگیری ک���رد و هماندازۀ دروازهه���ای دیگر بود.
33اتاق نگهبانان ،اتاق ورودی و دیوارهای درونی �آن مشابه و
هماندازۀ دروازههای دیگر بود .در راهرو ،اتاقها و اتاقهای ورودی
پنجرههایی بود که طول �آن بیست و پنج متر و عرض �آن دوازده
و نیم متر بود34 .اتاق ورودی به طرف حیاط بیرونی بود .در
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روی دیوارهای راهرو ،درختهای نخل کندهکاری شده بود که
هشت پلّه دروازه را به حیاط بیرونی وصل میکرد.
دروازۀ شمالی حیاط درونی

35سپس �آن مرد ،مرا به دروازۀ شمالی برد� .آنجا را اندازهگیری
کرد و �آنجا مشابه و هم اندازۀ دروازههای دیگر بود36 .مانند
بق ّیه ،ات���اق نگهبان���ان ،دیوارهای تزئین ش���ده و اتاق ورودی
پنجرههایی داشت طول �آن بیست و پنج متر و عرض �آن دوازده
و نیم متر ب���ود37 .اتاق ورودی به طرف حیاط بیرون بود .در
روی دیوارها درختان نخل کندهکاری ش���ده بود .هش���ت پلّه
حیاط بیرونی را به این دروازه وصل میکرد.
اتاقهای ویژۀ قربانی

38در حیاط بیرونی اتاقی بود که به وسیلۀ دری به اتاق ورودی
دروازۀ شمالی متّصل میشد و در �آنجا لاشۀ قربانی سوختنی را
میشستند39 .در اتاق ورودی ،چهار میز بود؛ در هر طرف اتاق
دو میز .در روی این میزها ،حیوانات را برای قربانی سوختنی،
قربانی گناه و یا برای جبران خطا ذبح میکردند40 .در خارج
اتاق ورودی دروازۀ شمالی چهار میز بود در هر طرف دو میز.
41روی هم رفته هشت عدد میز بود که روی �آنها حیوانات را
ذبح میکردند .چهار میز در داخل اتاق و چهار میز در حیاط
بود42 .چهار میزی ک���ه داخل بود و برای �آماده کردن قربانی
سوختنی استفاده میشد ،از سنگ تراشیده شده بود .طول و
عرض این میزها هفتاد و پنج س���انتیمتر و ارتف���اع �آنها نیم متر
بود .تمام لوازمی که برای ذبح کردن قربانی استفاده میشد،
بر روی این میزها نگهداری میشد43 .لاشۀ قربانی روی این
میزها ق���رار میگرفت .دور تا دور ات���اق چنگکهایی به طول
تقریبی هشت سانتیمتر نصب شده بود.
�44آنگاه او مرا به حی���اط درونی �آورد� .آنجا دو اتاق بود که
به طرف حیاط درونی باز میشدند یکی به طرف جنوب که
در کنار دروازۀ شمالی بود و اتاق دیگر به طرف شمال که در
کنار دروازۀ جنوبی بود�45 .آنگاه �آن مرد به من گفت اتاقی که
به طرف جنوب است برای کاهنانی است که در معبد بزرگ
خدمت میکنند 46و اتاقی که به طرف ش���مال اس���ت برای
کاهنانی است که مسئول قربانگاه هستند .این کاهنان از نسل
صادوق هستند .ایشان تنها کسانی از طایفۀ لاوی هستند که
اجازه دارند به حضور خداوند بروند و او را خدمت کنند.
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حیاط درونی و ساختمان معبد بزرگ

�47آن مرد ،حیاط درونی را اندازه گرفت ،مساحت �آن پنجاه
متر مربّع بود .معبد بزرگ در غرب �آن بود و قربانگاه در روبهروی
�آن قرار داشت48 .سپس مرا به اتاق ورودی معبد بزرگ برد و
در ورودی را ان���دازه گرفت .حدود دو و نیم متر بود و عرض
راهرو هفت متر و قط���ر دیوارهای دوطرف هرکدام یک و نیم
متر بود49 .طول اتاق ورودی ده متر و عرض �آن شش متر بود.
این اتاق توس���ط ده پلّه به حیاط راه داشت .در دو طرف در
ورودی دو ستون قرار داشت.
س���پس �آن مرد ،مرا به ات���اق مرکزی یعنی مکان
مقدّس برد .او عرض راهرو را اندازه گرفت و عرض
�آن سه متر بود2 .و طول �آن پنج متر بود و قطر دیوارها در هر
طرف دو و نیم متر بودند .او اتاق را اندازه گرفت درازای �آن
بیست متر و پهنای �آن ده متر بود.
�3آنگاه او به اتاق اندرونی رفت .راهروی �آن را اندازه گرفت.
عرض �آن یک متر و طول �آن سه متر بود و قطر دیوارها در هر
طرف سه و نیم متر بود4 .سپس اتاق را اندازه گرفت مساحت
�آن ده متر مربّع بود .این اتاق پشت اتاق مرکزی قرار داشت.
�آنگاه به من گفت« :این مقدّسترین مکان است».

41

اتاقهایی که در کنار دیوار معبد بزرگ ساخته شده بودند

�5آن م���رد ،قطر دیوار داخلی معبد ب���زرگ را اندازه گرفت؛
سه متر بود .در کنار این دیوار در سراسر معبد بزرگ اتاقهای
کوچکی به پهنای دو متر وجود داشت6 .این اتاقها سه طبقه
بودند که در هر طبقه س���ی اتاق ب���ود .دیوارهای خارجی هر
طبقه از طبقۀ زیرین نازکتر ب���ود و وزن هر طبقه بر روی دیوار
زیرین بود7 .دیوار معبد بزرگ از بیرون از پایین تا بالا به یک
قطر بهنظر میرس���ید .دو راه پلّۀ عریض ساخته بودند تا بتوان
از طبقۀ زیرین به طبقۀ میان���ی و از �آنجا به طبقۀ بالایی رفت.
11-8ضخامت این دیوارهای خارجی دو و نیم متر بود .یک در،
از طرف شمال معبد بزرگ و یک در ،از طرف جنوب �آن به
این اتاقها باز میشد .همچنین ایوانی دیدم که دور تا دور معبد
بزرگ بود و عرض �آن دو و نیم متر و ارتفاع �آن سه متر بود و
هم سطح پایه اتاقهای کنار دیوار بود .بین ایوانها و ساختمانی
که کاهنان از �آن استفاده میکردند ،محوطهای باز به درازای
ده متر در امتداد معبد بزرگ وجود داشت.
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ساختمان غربی

12در انتهای محوطۀ باز در غرب معبد بزرگ ساختمانی به
پهنای سی و پنج متر و درازای چهل و پنج متر وجود داشت،
دیوارهایش دو و نیم متر ضخامت داشتند.
اندازۀ ّ
کل ساختمان معبد بزرگ

�13آنگاه �آن مرد ،پیرامون معبد بزرگ را اندازه گرفت .درازای
�آن پنجاه متر بود .و از پشت معبد بزرگ به طرف محوطۀ باز
و تا غرب س���اختمان نیز پنجاه متر بود14 .اندازۀ جلوی معبد
بزرگ به اضافۀ فض���ای خالی دو طرف �آن نیز پنجاه متر بود.
15او طول ساختمان را به طرف غرب به اضافۀ تالارهایی که
در دو طرف �آن بودند را اندازه گرفت ،پنجاه متر بود.
جزئیات ساختمان معبد بزرگ

اتاق ورودی معبد بزرگ ،مکان مقدّس و مقدّسترین مکان
16همۀ �آنها از زمین تا پنجرهها روکش چوبی داشتند و پنجرهها
قابل پوشاندن بود17 .دیوارهای داخلی معبد بزرگ تا بالای درها
با کندهکاری 18نقش فرشتگان نگهبان و درخت خرما پوشانده
ش���ده بود .بین هر دو موجود ،یک درخ���ت بود و موجودات
بالدار دو چهره داشتند19 .یکی از دو چهره شبیه انسان بود و
به طرف نخل نگاه میکرد .دیگری به شکل شیر و به جهت
دیگر مینگریست20 .دیوارهای معبد بزرگ از زمین تا بالای
درها بدینگونه تزئین شده بودند21 .چهارچوب درهای مکان
مقدّس مربّع بودند.
قربانگاه چوبی

�22آنجا در برابر مقدّسترین مکان چیزی شبیه قربانگاه چوبی
بود به ارتفاع یک و نیم متر و مساحت یک متر مربّع .گوشهها،
پایهها و کنارههای �آن چوبی بود .و �آن مرد به من گفت« :این
میزی است که در حضور خدا میباشد».
درها

�23آنجا در انتهای راهرو ،دری برای مکان مقدّس و در دیگری
برای مقدّسترین مکان وجود داشت 24این درها دو لنگه داشتند
و از وسط باز میش���دند25 .در روی درها و دیوارهای مکان
مقدّس تصاویر فرشتگان نگهبان و درخت خرما نقش بسته بود.
همچنین یک س���ایبان چوبی در جلوی در اتاق ورودی وجود
داشت26 .در کنار این اتاق ،پنجرههایی بود و روی دیوارهای
�آن درخت خرما کندهکاری شده بود.
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42

اتاقهای کاهنان

�آنگاه �آن مرد ،مرا به حیاط بیرونی و به ساختمانی
که در شمال معبد بزرگ در نزدیکی ساختمانی
که در غرب �آن بود ،برد2 .درازای ساختمانی که در شمال
قرار داش���ت پنجاه متر و پهنای �آن بیس���ت و پنج متر بود.
3یک طرف این ساختمان رو به فضایی به درازای ده متر در
امتداد معبد بزرگ و طرف دیگرش رو به س���نگفرش حیاط
بیرونی بود .این س���اختمان س���ه طبقه داشت و هر طبقه از
طبقۀ پایین عقبتر بود4 .در قس���مت شمال این ساختمان
راهرویی بود به پهنای پنج متر و درازای پنجاه متر و درهای
ورودی به طرف شمال باز میشدند5 .اتاقهای طبقۀ بالایی
کم عرضتر از اتاقهای طبق���ۀ میانی و پایینی بودند زیرا �آنها
عقبتر ساخته ش���ده بودند6 .اتاقهای این ساختمان در هر
سه طبقه س���تون نداش���تند8-7 .در هر طبقۀ زیرین دیواری
به درازای بیس���ت و پنج متر وجود داشت که نصف طول
س���اختمان بود ،در بق ّیه بیس���ت و پنج متر ،اتاقهایی وجود
داشت .در طبقۀ بالا اتاقهایی به اندازۀ طول ک ّل ساختمان
وجود داش���ت10-9 .در زیر این اتاقها در قس���مت ش���رقی
س���اختمان� ،آنجا که دیوار حیاط شروع میشد ،دروازهای
برای ورود به حیاط وجود داش���ت.
در قسمت جنوبی ،ساختمان مش���ابهی نه چندان دور از
س���اختمانی که در غرب معبد بزرگ بود ،وجود داش���ت.
11در جلوی اتاقها راهرویی که از نظر طراحی و اندازه و در
ورودی مشابه ساختمان شمالی بود ،وجود داشت�12 .آنجا
در زیر اتاقها ،در قسمت جنوبی ساختمان ،در انتهای دیوار
ش���رقی ،دری بود.
�13آن م���رد به من گفت« :هردوی این س���اختمانها مقدّس
هستند .در �آنجا کاهنانی که به حضور خداوند وارد میشوند،
مق ّدسترین هدای���ا را میخورند و هدای���ای �آردی ،قربانیهای
گن���اه و قربانیهای جبران خطا در �آنج���ا میگذراند ،زیرا این
اتاقها مقدّسند14 .هنگامیکه کاهنان در معبد بزرگ بودند و
میخواستند به حیاط بیرونی بروند ،باید لباسهای مقدّسی را که
با �آن خدا را خدمت میکردند ،در این اتاقها بگذارند و باید
قبل از اینکه به �آن جایی که مردم گرد �آمدهاند بروند ،لباسهای
دیگری بپوشند».
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15هنگامیکه �آن م���رد ،اندازهگیری داخل معبد بزرگ را به
پایان رساند ،مرا به دروازۀ ش���رقی برد و قسمت بیرونی معبد
بزرگ را اندازه گرفت16 .ضلع شرقی را با چوب اندازهگیری،
اندازه گرفت و دویست و پنجاه متر بود�19-17 .آنگاه او ضلع
ش���مالی ،جنوبی و غربی را اندازه گرفت .هریک دویس���ت و
پنجاه متر بود20 .پس دیوارها مربّعی ،به ضلع دویست و پنجاه
متر را احاطه کرده بودند .این دیوارها �آنچه را که مقدّس بود،
از �آنچه غیر مقدّس بود جدا میکردند.

43

جالل خداوند به معبد بزرگ بازمیگردد

سپس �آن مرد مرا به دروازهای که به طرف شرق
بود ب���رد2 ،و در �آنجا دیدم که ش���كوه خدای
اسرائیل از شرق می�آید و �آواز او چون �آبهای خروشان بود و زمین
از شكوه او درخشان شد3 .این رؤیا شبیه رؤیایی بود که وقتی
خدا برای نابودی اسرائیل �آمده بود ،دیده بودم و مانند رؤیایی
که در کنار رود خابور دیدم� .آنگاه با صورت به خاک افتادم.
4شكوه الهی از دروازۀ شرقی وارد معبد بزرگ شد.
5روح خداوند مرا برداشت و به حیاط درونی برد .در �آنجا
دیدم جلال خداوند ،معبد بزرگ را ُپر کرده است6 .درحالیکه
�آن مرد در کنار من ایس���تاده بود ،صدای کسی را شنیدم که
از درون معبد بزرگ با من سخن میگفت7 .او به من فرمود:
انسان فانی اینجا جایگاه تخت من است .من در اینجا در میان
قوم اس���رائیل خواهم بود و ایش���ان را تا ابد فرمانروایی خواهم
کرد .دیگر قوم اسرائیل و نه پادشاهان ایشان با پرستش خدایان
دیگر و یا دفن اجساد پادشاهان خود ،نام قدّوس مرا بیحرمت
نخواهند کرد8 .پادشاهان ،درگاه و �آستانۀ خود را در کنار درگاه
و �آستانۀ معبد بزرگ من ساختند و فقط دیواری بین �آنها بود.
ایش���ان نام مقدّس مرا با کارهای پلید خود بی�آبرو ساختهاند،
بنابراین در خشم خود ،ایش���ان را نابود کردم9 .اکنون باید از
پرستش خدایان دیگر خودداری کنند و اجساد پادشاهان خود
را بردارند .اگر چنین کنند ،من همواره در میان ایشان زندگی
خواهم کرد.
10خداوند فرمود« :ای انسان فانی دربارۀ معبد بزرگ به مردم
اسرائیل بگو و بگذار نقشۀ �آن را مطالعه کنند و از کردار زشت
خود شرمسار گردند11 .هنگامیکه از کردار خود شرمسار شدند،
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نقشۀ معبد بزرگ ،طرح �آن ،درهای ورودی و خروجی ،شکل
�آن ،ترتیب همهچیز و تمام قوانین و �آیینها را برای ایشان توضیح
بده .همۀ این نکات را بنویس تا همهچیز را ببینند و ترتیب �آن
را بدانند و همۀ قوانین را انجام دهند12 .این قانون معبد بزرگ
اس���ت :تمام زمین پیرامون معبد بزرگ که بر فراز کوه است،
مقدّس میباشد».
قربانگاه

13اندازههای قربانگاه با استفاده از واحد اندازهگیری مشابه
معبد بزرگ چنین بود .پیرامون قربانگاه ناودانی به پهنای نیم
متر و عمق نیم متر و لبهای به ارتفاع بیس���ت و پنج سانتیمتر
وجود داشت14 .پایینترین قس���مت قربانگاه تا بالای پایه �آن
یک متر بود .قسمت دیگر نیم متر از لبه عقبتر ساخته شده
بود و دو متر ارتفاع �آن بود و قسمت بعدی نیز نیم متر عقب
ساخته ش���ده بود15 .قس���مت بالایی که در �آن قربانی سوخته
میشد نیز دو متر ارتفاع داشت .دو گوشۀ این سطح که بلندتر
از بق ّیۀ �آن بود ،چهار گوشه بود16 .بالای قربانگاه ،مربّعی به
اضلاع شش متر وجود داشت17 .قسمت میانی �آن نیز مربّعی
به ضلع هفت متر بود که لبهاش بیست و پنج سانتیمتر بود و
عرض ناودان پیرامونش نیم متر بود ،پلّههای قربانگاه در سمت
شرق قرار داشت.
تقدیس قربانگاه

�18آنگاه خداوند متعال به من فرمود« :انسان فانی ،گوش کن
که من به تو چه میگویم .وقتی قربانگاه ساخته شد ،با سوزاندن
قربانی بر �آن� ،آن را به من وقف نما19 .کاهنان طایفۀ لاوی از
نسل صادوق تنها کسانی هستند که میتوانند به حضور من بیایند
و مرا خدمت کنند .من ،خداوند متعال چنین امر میکنم .تو
گوسالهای برای گناه به ایشان خواهی داد20 .مقداری از خون
گوس���اله را به چهار شاخ بالایی و گوشههای قسمت میانی و
پیرامون لبههای �آن بپاش ،بدینگونه قربانگاه را پاک و تقدیس
خواهی کرد21 .گوسالهای را که برای قربانی گناه تقدیم شده،
به محل مع ّینی خارج از معبد بزرگ ببر و بسوزان22 .روز بعد
یک ُبز نر بدون عیب را برای قربانی گناه تقدیم کن .قربانگاه
را همانطور که با خون گوساله انجام دادی ،با خون ُبز پاک
کن23 .بعد از پایان این کار ،یک گوساله و یک قوچ بیعیب
بگیر 24و ب���رای من بیاور .کاهنان به �آنها نمک میپاش���ند و
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�آنها را برای تقدیم به من میسوزانند25 .هر روز به مدّت یک
هفته ،یک ُبز و یک گوس���اله و یک قوچ را برای گناه قربانی
کن� .آنها باید بدون عیب باشد26 .به مدّت هفت روز ،کاهنان
باید قربانگاه را تقدیس کنند تا �آماده شود27 .در پایان هفته،
کاهنان باید قربانیهای سوختنی و سلامتی را که مردم می�آورند
بر قربانگاه تقدیم کنند� .آنگاه من از همۀ شما خشنود خواهم
شد ».خداوند متعال چنین فرموده است.
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دروازۀ بسته

�آنگاه او مرا به دروازۀ شرقی حیاط بیرونی معبد
بزرگ رهبری کرد و دروازه بسته بود2 .خداوند
به من فرمود« :این دروازه بسته خواهد ماند و هرگز باز نخواهد
شد؛ و هیچکس از �آن وارد نخواهد شد ،زیرا خداوند ،خدای
اسرائیل از �آن وارد ش���ده ،بنابراین بس���ته خواهد ماند3 .تنها
پادشاه میتواند به �آنجا برای خوردن غذای مقدّس در حضور
من برود .او باید برای داخل و خارج ش���دن در �آستانۀ دروازه
از در انتهای اتاق ورودی استفاده کند».
قوانین پذیرش در معبد بزرگ

�4آنگاه �آن مرد ،مرا از دروازۀ شمالی به روبهروی معبد بزرگ
�آورد .چون به �آنسو نگاه کردم ،دیدم که معبد بزرگ خداوند
از نور درخشان حضور خدا ُپر شده است .با صورت خود را به
خاک انداختم5 .خداوند به من فرمود« :ای انسان فانی ،به �آنچه
که میبینی و میشنوی تو ّجه کن! من به تو قوانین و �آیینهای معبد
بزرگ را میگویم .دقّت کن که چه کسانی میتوانند به معبد
بزرگ وارد و خارج شوند و چه کسانی اجازه ندارند.
«6به مردم سرکش اسرائیل بگو که من ،خداوند متعال ،دیگر
کارهای پلیدی را که تاکنون انجام دادهاند ،تح ّمل نخواهم کرد.
7ایشان با �آوردن بیگانگان نامختون به معبد بزرگ ،در زمان
تقدیم قربانی چربی و خون به من� ،آنجا را �آلوده کردهاند .قوم
من با کردارهای پلید خود پیمان مرا شکستهاند�8 .آنها انجام
مراسم مقدّس در معبد بزرگ را به عهده نگرفتهاند ،بلکه در
عوض ،بیگانگان را م�أمور �آن کردهاند.
«9من ،خداوند متعال اعلام میکنم که هیچ بیگانۀ نامختونی،
یعنی کسیکه از من نافرمانی میکند ،حتّی بیگانگانی که در
بین قوم من اس���رائیل زندگی میکنن���د ،وارد معبد بزرگ من
نخواهد شد».
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صالحیت کهانت را ندارند
الویان
ّ

10خداوند به من فرمود« :من لاویانی را که همراه دیگر مردم
اسرائیل مرا ترک کردند تا بتپرستی کنند ،مجازات میکنم.
11ایشان میتوانند مس���ئول دروازهها و انجام خدمات در معبد
بزرگ باشند و میتوانند حیواناتی را که مردم برای قربانی سوختنی
می�آورند بکشند و برای خدمت مردم �آماده باشند12 .ولی چون
با انجام مراسم بتپرستی برای مردم اسرائیل ایشان را به گناه
کش���اندند ،من ،خداوند متعال سوگند میخورم که ایشان را
مجازات کنم13 .ایشان نباید به من نزدیک شوند و مرا در مقام
کاهن خدمت کنند و نه به هدایای مقدّس و اشیایی که مقدّس
هستند نزدیک ش���وند .بلکه شرمساری خود را تح ّمل کنند و
به سزای کردارهای پلید خود برس���ند14 .با این وجود ایشان
را برای سرپرس���تی معبد بزرگ و انجام کارهای �آن و کارهای
لازم ی که باید انجام شوند ،میگمارم.
کاهنان

«15ا ّم���ا کاهنانی از طایفۀ لاویان ک���ه از خاندان صادوق
هس���تند و مرا با وفاداری در معبد ب���زرگ خدمت کردند،
هنگامیکه بق ّیۀ قوم اسرائیل از من روی گرداندند .بنابراین
اکنون ایش���ان کسانی هس���تند که مرا خدمت خواهند کرد
و در حضور م���ن قربانی چربی و خ���ون را تقدیم میکنند،
16فقط ایشان وارد معبد بزرگ میشوند و در قربانگاه خدمت
میکنند و مراسم نیایش را انجام میدهند17 .هنگامیکه وارد
دروازۀ حیاط درونی میش���وند باید لباس کتانی به تن کنند
و در هن���گام خدمت در حیاط درونی ی���ا معبد بزرگ نباید
لباس پش���می به تن داشته باشند18 .برای اینکه عرق نکنند
باید دستار و ش���لوار نخی بدون کمربند بپوشند19 .پیش از
اینکه ایشان به حیاط بیرونی� ،آنجا که مردم هستند بروند،
نخست باید لباسهای کار خود را عوض کنند و در اتاقهای
مقدّس بگذارند .ایش���ان باید جامۀ دیگری ب���ه تن کنند تا
لباس���های مقدّس ایش���ان به مردم صدمهای نزند.
«20کاهنان نباید موی سر خود را بتراشند و یا موی بلند داشته
باشند؛ بلکه باید �آن را مرتّب نگه دارند21 .کاهنان نباید پیش
از رفتن به حیات داخلی شراب بنوشند22 .هیچ کاهنی نباید با
زن بیوه و مطلقهای ازدواج کند؛ بلکه باید با دختر باکرهای از
قوم اسرائیل یا با بیوه کاهن دیگری ازدواج کند.
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«23کاهن���ان باید به قوم من تفاوت مق���دّس و غیرمقدّس و
تفاوت بین پاکی و ناپاکی را بیاموزند24 .هنگامیکه اختلاف
حقوقی پیش می�آید ،کاهنان باید مطاب���ق قوانین من قضاوت
کنند .ایشان باید جشنهای مرا مطابق قوانین و �آیینهای من
برگزار کنند و روز سبت مرا مقدّس به شمار �آورند.
«25کاهن نباید با لمس جسد ،ناپاک گردد مگر جنازۀ پدر،
مادر ،خواهری که شوهر نکرده و یا برادرش باشد26 .پس از
اینکه دوباره پاک شد باید هفت روز صبر کند 27و سپس وارد
حیاط درونی معبد بزرگ شود و برای پاکی خود قربانی تقدیم
کند تا دوباره بتواند در معبد بزرگ خدمت کند .من ،خداوند
متعال چنین گفتهام.
«28کاهن بودن سهمیاست که من به کاهنان در قوم اسرائیل
دادهام تا از نسلی به نس���ل دیگر منتقل شود .ایشان نباید در
سرزمین اسرائیل ملکی داشته باشند ،من دارایی ایشان هستم.
29هدایای �آردی ،قربان���ی گناه و جبران خطا خوراک کاهنان
خواهد بود و �آنچه که قوم اسرائیل برای من می�آورند به کاهنان
متعلّق خواهد ب���ود30 .بهترین نوبر محصولات و هرچه به من
تقدیم میشود به کاهنان تعلّق دارد .هرگاه مردم نان میپزند،
اولین نان را باید به عنوان هدیه به کاهنان بدهند تا برکت من
برخانههای ایشان باشد31 .کاهنان نباید هیچ پرنده یا حیوانی
را که با مرگ طبیعی مرده باش���د و یا به وسیلۀ حیوانی دیگر
کشته شده باشد ،بخورند».

45

قسمت خداوند

هنگامیکه زمینها را به عنوان میراث بین طایفههای
اسرائیل تقسیم میکنید ،یک قسمت باید برای
خداوند باشد ،درازای �آن دوازده و نیم کیلومتر و پهنای �آن ده
کیلومتر ،تمام این زمین مقدّس خواهد بود2 .در این زمین مربّعی
به ضلع دویست و پنجاه متر برای معبد بزرگ و در اطراف این
مربّع فضایی باز به پهنای بیست و پنج متر خواهد بود3 .نیمی
از این زمین یعنی قس���متی ب���ه درازای دوازده و نیم کیلومتر و
پهنای پنج کیلومتر که در �آن معبد بزرگ خواهد بود ،مق ّدسترین
مکان خواهد بود4 .این قسمت مقدّس سرزمین خواهد بود و
برای کاهنانی که خداوند را در معبد بزرگ خدمت میکنند،
در نظر گرفته شده است .در این زمین خانههای ایشان و معبد
بزرگ خواهد بود5 .نیم دیگر این زمین به لاویانی که در معبد
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بزرگ کار میکنند ،تعلّق دارد .ش���هرهایی نیز برای زیس���تن
ایشان خواهد بود.
6در کنار زمین مقدّس ،قسمتی به پهنای پنج کیلومتر و درازای
دوازده و نیم کیلومتر برای شهرهایی که مردم دیگر اسرائیل در
�آن زیست کنند ،خواهد بود.
زمین برای فرمانروا

7همچنین زمینی برای پادشاه سرزمین در نظر گرفته شود .از
مرز غربی زمین مقدّس ب���ه طرف غرب تا دریای مدیترانه و از
مشرق تا مرز شرقی و درازای �آن به اندازۀ درازای سرزمین یکی
از طایفههای قوم اسرائیل باشد8 .این قسمت ،سهم فرمانروایی
سرزمین اسرائیل است تا دیگر مردم را سرکوب نکند و بگذارد
تا بق ّیۀ زمینها به طایفههای اسرائیل متعلّق باشد.
قوانین برای فرمانروا

9خداوند متعال میفرماید« :ای زمامداران اس���رائیل ،ش���ما
مدّتهاست که گناه ورزیدهاید ،از خش���ونت و سرکوبی مردم
دست بردارید� .آنچه را درست و عادلانه است ،انجام دهید.
شما هرگز نباید مردم مرا از زمین خود بیرون کنید .من ،خداوند
متعال به شما چنین میگویم.
«10همه باید از وزنه و اندازههای دقیق استفاده کنید.
«11ایفه که پیمانۀ مواد خشک و َبت که پیمانهای برای مایعات
است به یک اندازه باش���د .یعنی حومر که واحد اندازهگیری
است به این ترتیب باشد:
«یک حومر مساوی ده ایفه مساوی ده َبت
«12واحد اندازهگیری وزن از این قرار باشد:
بیست گراه مساوی یک تکه نقره،
شصت تکه نقره مساوی یک منا میباشد.
«15-13مقدار هدایایی که تقدیم میکنید به این ترتیب است:
یک شصتم محصول جو و گندمیرا که برداشت میکنید.
یک صدم روغن زیتونی که از درختان زیتون به دست می�آورید.
از هر دویست گوسفند ،یک گوسفند از چراگاههای اسرائیل.
«اینها هدایای �آردی و قربانیهای سوختنی و سلامتی هستند
که مردم اسرائیل باید برای ک ّفارۀ گناهان خود بیاورند .این امر
من ،خداوند توانا میباشد.
«16همۀ مردم اسرائیل باید هدایای خود را به فرمانروای اسرائیل
بدهند17 .این مس���ئول ّیت او خواهد بود که حیوانات را برای
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سوختن ،هدایای �آردی ،هدیۀ نوشیدنی را برای همۀ قوم اسرائیل
در جشنهای ماه نو و سبت و دیگر جشنها فراهم �آورد .او باید
هدایای قربانی گناه� ،آردی ،قربانی سوختنی و هدایای سلامتی
را برای ک ّفارۀ گناهان قوم اسرائیل ته ّیه کند».
جشنها

(خروج 20-1:12؛ لاویان )43-33:23

18خداوند متعال میفرماید« :در نخس���تین رو ِز نخستین ماه
سال ،باید گاو نر بیعیبی را برای پاکسازی معبد بزرگ ،قربانی
کنید19 .کاهن مقداری از خون قربانی گناه را بردارد و بر معبد
بزرگ و به چهار ش���اخ قربانگاه و ب���ر پایههای دروازههای در
ورودی حیاط بپاشد20 .در روز هفتم ماه نیز برای هرکس که
ناخواسته یا از روی نادانی گناه کرده باشد همین کار را انجام
دهید ،بدینسان معبد بزرگ را پاک نگاه میدارید.
«21در چهاردهمی���ن روز نخس���تین ماه ،عی���د فصح را �آغاز
خواهید کرد ،به مدّت هفت روز همه از نان بدون خمیرمایه
خواهند خورد22 .در روز اول برگزاری جش���ن ،فرمانروا باید
ِ
گناهان خود و مردم دیگر قربانی کند23 .در
گاو نری را برای
مدّت هفت روز جش���ن ،او باید هفت گاو ن���ر و هفت قوچ
بدون عیب ،برای قربانی س���وختنی قربانی کند و همچنین هر
روز یک ُبز نر برای قربانی گناه ،بگذراند24 .برای هر گاو نر
و قوچی که قربانی میشود باید چهارده کیلو �آرد و چهار لیتر
روغن زیتون اهدا کند.
«25در روز پانزدهم ماه هفتم سال ،در عید خیمهها که به مدّت
هفت روز برگزار میشود ،فرمانروا باید مانند بالا برای قربانی گناه،
قربانی سوختنی ،هدایای �آردی و روغن را فراهم کند».

46

فرمانروا و جشنها

خداوند متعال چنین میفرماید« :دروازۀ ش���رقی
حیاط درونی باید ش���ش روز کاری هفته بسته
باش���د ولی در روز س���بت و در روز جش���ن ماه نو باز باشد.
2فرمانروا از حیاط خارج���ی از راه دروازه ،داخل اتاق ورودی
ش���ود و در کنار چهارچوب دروازه بایستد درحالیکه کاهنان
مراسم قربانیهای سوختنی و سلامتی او را بجا می�آورند� .آنجا
در �آستانۀ دروازه ،مراسم ستایش را انجام دهد و سپس از �آنجا
خارج شود .دروازه نباید تا شامگاه بسته شود3 .در روزهای
س���بت و جش���ن ماه نو ،همۀ مردم نیز در برابر دروازه سجده
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کنند و خدا را س���تایش نمایند4 .در روز سبت ،فرمانروا شش
ب ّره و یک قوچ بدون عیب برای قربانی س���وختنی به خداوند
تقدیم کند5 .با قوچ چهارده کیلو �آرد و برای هر ب ّره هراندازه
که دوست دارد �آرد بیاورد و برای هر چهارده کیلو �آرد باید سه
لیتر روغن زیتون بیاورد6 .در جشن ماه نو ،یک گاو نر جوان،
شش گوسفند و یک قوچ بدون عیب تقدیم کند7 .با هر گاو
و قوچ چه���ارده کیلو �آرد و برای هر ب ّره ه���ر �آنچه که فرمانروا
میخواه���د �آرد هدیه کند و با هر چهارده کیلو �آرد ،س���ه لیتر
روغن زیتون هدیه کند8 .فرمانروا باید از اتاق ورودی از راهی
که وارد شده بود ،خارج گردد.
«9هنگامیکه مردم در جشنها برای ستایش خداوند می�آیند،
هرکس که از دروازۀ شمالی وارد ش���ود باید از دروازۀ جنوبی
خارج شود و هرکس از دروازۀ جنوبی وارد شود باید از دروازۀ
شمالی خارج گردد .ایشان نباید از دروازهای که وارد شدند،
بازگردند بلکه از روبهرو خارج شوند10 .فرمانروا باید با مردم
وارد شود و هنگامیکه ایشان خارج میشوند ،بازگردد11 .در
جشنها و روزهای مع ّین شده ،هدیۀ �آردی برای هر گاو چهارده
کیل���و و برای قوچ چهارده کیلو و برای ه���ر ب ّره هر چقدر که
شخص میخواهد و س���ه لیتر روغن زیتون با چهارده کیلو �آرد
میباشد.
«12هنگامیکه فرمانروا میخواهد داوطلبانه به خداوند قربانی
بدهد ،چه قربانی سوختنی یا قربانی سلامتی ،دروازۀ شرقی به
حیاط درونی برای او باز میش���ود ،او باید قربانیهای خود را
مانند روز س���بت تقدیم کند و هنگامیکه خارج میشود باید
دروازه را پشت سر او ببندند».
هدایای روزانه

13خداوند میفرماید« :هر روز باید یک ب ّرۀ بدون عیب برای
قربانی سوختنی ،جهت خداوند قربانی کنید .این قربانی باید
هر روز تقدیم شود14 .همچنین هر روز صبح باید دو کیلو �آرد
و یک لیتر روغن زیتون اهدا شود .قوانین این قربانی همیشگی
خواهد بود 15ب ّره� ،آرد و روغن زیتون باید در هر سحرگاه برای
همیشه به خداوند تقدیم شود».
فرمانروا و زمین

16خداوند متعال میفرماید« :هرگاه فرمانروا قطعه زمینی را که
به او تعلّق دارد به یکی از پس���رانش هدیه کند� ،آن زمین جزء
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املاک خانوادگی به �آن پس���ر تعلّق خواهد داشت17 .ا ّما اگر
فرمانروا از زمین خود به کسانیکه به او خدمت میکنند ،بدهد،
هنگامیکه سال �آزادی فرا رسد ،زمین به فرمانروا تعلّق خواهد
گرفت و فقط او و پسرانش میتوانند به صورت دایمیمالک
زمین باشند18 .فرمانروا نباید املاک مردم را از ایشان بگیرد.
هر ملکی را که به پسرانش میدهد ،باید از سهم خودش باشد
تا با گرفتن زمین از قوم من ،به ایشان ظلم نکند».
آشپزخانه معبد بزرگ

19سپس او مرا از طریق دری که پهلوی دروازه بود به اتاقهای
قسمت شمالی که مخصوص کاهنان بود ،برد؛ در �آنجا مکانی
را در انتهای قسمت غربی جنوبی حیاط درونی ،به اتاق ورودی
که به طرف اتاقهایی که درشان به سوی شمال باز میشود برد.
این اتاقهای مقدّس برای کاهنان اس���ت .او به قس���مت غربی
اتاق اشاره کرد20 .او گفت« :اینجا مکانی است که کاهنان
گوش���ت قربانی گناه و جبران خطا را میجوش���انند و هدایای
�آردی را میپزند تا چیز مقدّسی به حیاط خارجی حمل نشود
تا به مردم صدمهای وارد نشود».
�21آنگاه او ،مرا به حیاط بیرونی برد و چهارگوشۀ �آن را به من
نشان داد .در هر گوشه �آن ،حیاط کوچکی بود 22به درازای
بیست متر و پهنای پانزده متر .همۀ حیاطهای چهار گوشۀ �آن
یک اندازه بودند23 .هریک از �آنها دیواری سنگی در پیرامون
داشتند که در کنار دیوارش اجاقی ساخته شده بود�24 .آن مرد
به من گفت« :اینجا �آشپزخانهای است که خادمان معبد بزرگ،
گوشت قربانی اهدایی مردم را در �آن میپزند».

47

رودی که از معبد بزرگ روان است

�آن مرد ،مرا به در ورودی معبد بزرگ بازگرداند.
�آبی از زیر دروازه به سوی شرق روان بود یعنی
جهتی که معبد بزرگ در �آنسو قرار داشت و پایینتر از قسمت
جنوبی معبد بزرگ و از جنوب قربانگاه میگذشت�2 .آنگاه �آن
مرد ،مرا از راه دروازۀ ش���مالی به خارج معبد بزرگ به طرف
دروازهای که به سوی شرق اس���ت ،برد .جویبار کوچکی از
دروازۀ جنوبی جاری بود3 .با چ���وب اندازهگیری پانصد متر
به سوی ش���رق اندازه گرفت و مرا از �آب گذراند .عمق �آب
تا مچ پای من بود4 .او پانص���د متر دیگر اندازه گرفت و مرا
از �آب عبور داد ،عمق �آب ت���ا زانوهایم بود ،پانصد متر دیگر
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اندازه گرفت و مرا از �آب گذراند عمق �آب تا کمرم رسید5 .او
پانصد متر دیگر اندازه گرفت� ،آب در �آنجا بسیار عمیق بود و
من نمیتوانستم از �آن بگذرم� ،آنقدر عمیق بود که فقط با شنا
کردن میشد به �آن س���وی رودخانه رفت6 .او به من گفت:
«ای انسان فانی به �آنچه دیدی دقّت کن».
سپس مرا به کنار رودخانه برد7 ،و هنگامیکه به �آنجا رسیدم
در دو ط���رف رودخانه ،درختان بس���یاری دی���دم8 .او به من
گفت« :این �آب در این س���رزمین به سوی شرق روان است و
به دشت اردن و از �آنجا به دریای مرده میریزد .و هنگامیکه
به دریای مرده میریزد� ،آب شور �آن را با �آب شیرین جایگزین
میکند9 .هر کجا که رودخانه روان ش���ود در �آنجا حیوانات
و ماهیان گوناگونی خواهد ب���ود .رودخانه �آب دریای مرده را
ش���یرین میکند و در هر کجا که روان باشد ،حیات می�آورد.
10از چشمههای عینجدی تا چشمههای عجلایم ،ماهیگیران
در ساحل دریا خواهند ایستاد و تورهای خود را برای خشک
کردن په���ن میکنند .در �آنجا ماهی���ان گوناگون فراوانی مانند
ماهیان دریای مدیترانه خواهد بود11 .ا ّما باتلاقها و مردابهایش
تازه نخواهند ش���د و ش���ورهزار باقی میمانند12 .در کنارههای
رودخانه ،درختهای میوه خواهند رویی���د .برگهای �آنها هرگز
پژمرده نخواهد ش���د و هرگز از میوه دادن باز نمیایستند .هر
ماه میوۀ تازه خواهند داشت ،زیرا �آنها از �آبی که از معبد بزرگ
جاری است� ،آبیاری شدهاند .میوهای درختان برای خوراک و
برگهایشان برای درمان مردم استفاده خواهد شد».
مرزهای سرزمین

13خداوند متعال میفرماید« :این است مرزهای سرزمینی که
باید میان دوازده طایفۀ اسرائیل تقسیم شود ،طایفۀ یوسف دو
سهم دریافت خواهد کرد14 .من با نیاکان شما پیمان بستم که
این سرزمین را به ایشان بدهم ،اکنون �آن را به صورت مساوی
بین خود تقسیم کنید.
«15مرز شمالی از دریای مدیترانه تا شهر حتلون و گذرگاه حمات
تا شهر َصدَد ادامه دارد16 .و از �آنجا به شهرهای بیروته و سبرایم
(این شهرها در فاصله پادشاهی دمشق و پادشاهی حمات واقع
هستند) تا شهر تیکان که در مرز حوران است ،میرسد17 .پس
مرز شمالی از دریای مدیترانه به طرف شرق تا شهر عینون و منطقۀ
دمشق و حمات که در شمال است ادامه دارد.
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«18مرز شرقی از مکانی بین سرزمین دمشق و حوران به طرف
جنوب ادام���ه مییابد و رود اردن مرز اس���رائیل در غرب و در
جلعاد در شرق تا تامار در دریای مرده خواهد بود.
«19مرز جنوبی ،از تامار به طرف غربی تا �آبهای مریبوت قادش
و از �آنجا به طرف ش���مال غربی تا مرز مصر و دریای مدیترانه
ادامه خواهد داشت.
«20مرز غربی از دریای مدیترانه به طرف شمال تا نقطهای در
غرب گذرگاه حمات میباشد.
«21این سرزمین را بین طایفهها تقسیم کنید�22 ،آن ملک دایمی
شما خواهد بود .بیگانگانی که در میان شما زندگی میکنند
و فرزندانشان که در اینجا به دنیا �آمدهاند ،باید سهمیداشته
باشند .با ایشان مانند تبعۀ اسرائیل رفتار کنید و ایشان نیز مانند
دیگر طایفههای اسرائیل برای س���هم زمین خود در قرعهکشی
شرکت کنند23 .هر بیگانهای که تبعه شده ،سهم خود را در
میان طایفهای که زندگی میکند ،دریافت خواهد داشت .من،
خداوند متعال سخن گفتهام».

48

تقسیم زمین بین طایفههای اسرائیل

7-1مرز شمالی سرزمین از شرق تا دریای مدیترانه
و شهر حتلون تا گذرگاه حمات ،شهر عینون و
مرز بین دمشق و حمات میباشد .سهم هر طایفه یک بخش
از سرزمینی اس���ت که از مرز شرقی شروع میشود و به طرف
غرب تا دریای مدیترانه ادامه پیدا میکند .نامهای ایش���ان از
شمال به جنوب به این ترتیب است :دان ،اشیر ،نفتالی ،منسی،
افرایم ،رئوبین ،و یهودا.
قسمت ویژه

8قسمت دیگر زمین را که در جنوب سرزمین یهودا قرار دارد،
برای استفادۀ ویژه جدا کنید .درازای �آن دوازده و نیم کیلومتر
و پهنای �آن به اندازۀ زمین طایفههای دیگر خواهد بود .معبد
بزرگ در این قسمت قرار خواهد گرفت.
9در مرکز این زمی���ن ،بخش ویژهای به درازای دوازده و نیم
کیلومتر و پهنای پنج کیلومتر برای خداوند اختصاص داده شود.
10بخشی از این زمین مقدّس به کاهنان تعلّق خواهد داشت.
سهم ایشان از شرق به غرب دوازده و نیم کیلومتر و از شمال به
جنوب پنج کیلومتر خواهد بود و معبد بزرگ خداوند در مرکز
�آن قرار خواهد داشت11 .این بخش از زمین مقدّس به کاهنان
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نسل صادوق تعلّق دارد .ایشان با وفاداری مرا خدمت کردند
و مانند لاویان دیگری که به مردم پیوستند تا خطا کنند ،رفتار
نکردند12 .بنابراین سهم ایشان بخش ویژهای در کنار زمینی که
متعلّق به لاویان است ،میباشد و مق ّدسترین بخشها خواهد
بود13 .لاویان نیز ،بخش ویژهای در جنوب زمین کاهنان خواهند
داش���ت که درازای �آن دوازده و نیم کیلومت���ر و پهنای �آن پنج
کیلومت���ر خواهد بود14 .بهترین بخ���ش زمین برای خداوند در
نظر گرفته شده است ،هیچ بخشی از این نمیتواند فروخته یا
تعویض شود و یا به کسی انتقال یابد .این زمین مقدّس است
و به خدا تعلّق دارد.
15باقیماندۀ زمین به پهنای دو کیلومتر و نیم و درازای دوازده
و نیم کیلومتر ،مقدّس نیست و برای استفاده عموم مردم است.
ایشان میتوانند �آنجا زندگی کنند و زمین را مورد استفاده قرار
دهند .شهر باید در مرکز �آن باشد16 .این شهر به شکل مربّع
به ضلع دو کیلومتر و دویست و پنجاه متر است17 .در پیرامون
شهر ،زمینی خالی به عرض صد و بیست و پنج متر قرار دارد.
18محصولات باقیماندۀ زمین در کنار جنوبی زمین مقدّس که
پنج کیلومتر مربّع است ،باید برای غذای ساکنین شهر صرف
شود19 .هرکسی که در شهر زندگی میکند ،از هر طایفهای
که باشد میتواند در �آن زمین کشاورزی کند.
20بنابراین ک ّل زمین جدا شده که شامل زمین مقدّس و شهر
میشود دوازده و نیم کیلومتر میباشد.
22-21قس���مت شرق و غرب این منطقه شامل معبد بزرگ،
زمینهای کاهنان ،لاویان و شهر میباشد ،باقیمانده به فرمانروا
تعلّق دارد .از ش���رق به مرز ش���رقی و غرب به دریای مدیترانه
میرسد ،و در شمال با زمین یهودا و در جنوب با زمین بنیامین
هم مرز است.
زمین برای طایفههای دیگر

27-23در جنوب این بخش ویژه هریک از طایفههای باقیمانده
قسمتی از این سرزمین را از مرز شرقی به طرف غرب تا دریای
مدیترانه به این ترتیب از ش���مال به جن���وب دریافت میکنند.
بنیامین ،شمعون ،یساکار ،زبولون و جاد.
28در سمت جنوب س���رزمین طایفۀ جاد ،مرز �آن از جنوب
غربی از تامار و از �آنجا تا چشمههای مریبوت و از سوی شمال
غربی تا مرز مصر و دریای مدیترانه ادامه دارد.
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29خداوند متعال فرمود« :این ترتیبی است که زمینها باید بین
طایفههای اسرائیل تقسیم شود».
دروازههای اورشلیم

34-30شهر اورش���لیم دوازده دروازه خواهد داشت .هریک
از چهار دیوار �آن دو هزار و دویست و پنجاه متر درازا خواهد
داشت ،و سه دروازه در هر دیوار �آن خواهد بود و هریک به نام
یکی از طایفهها خوانده خواهد شد .دروازههای دیوار شمالی
به نامهای رئوبین ،یهودا و لاوی ،دروازههای دیوار ش���رقی به
نامهای یوس���ف ،بنیامین و دان ،دروازهه���ای دیوار جنوبی به
نامهای شمعون ،یساکار و زبولون و دروازههای دیوار غربی به
نامهای جاد ،اش���یر و نفتالی خوانده خواهند شد35 .پیرامون
دیوارهای شهر نُه کیلومتر خواهد بود و نام شهر از اکنون «خدا
�آنجاست» خوانده خواهد شد.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب دانیال
معرفی کتاب
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کتاب دانیال در زمانی نوشته شده است که یهودیان دورانی
بسیار سخت و پر مش ّقت را تحت سلطۀ پادشاهی بتپرست
مىگذراندند .نویسنده با داستانها و رؤیاها یهودیان را تشویق
میکند ک���ه خدا میتواند ظالم را به زیر افکنده و قوم خود را
به قدرت برساند.
این کتاب حاوی دو بخش عمده است:
 -1داستان زندگی دانیال و دوستان او ،که به وسیلۀ ایمان و
اطاعت از خدا ،توانستند بر دشمنان خویش چیره شوند .این
داس���تانها در زمان اس���ارت در بابل و شاهنشاهی پارس نوشته
شده است.
 -2رؤیاهایی که به دانیال �آش���کار شده به صورت رمز بیان
مىکند که امپراتوریها و پادشاهان بس���یار که از بابل شروع
خواهد شد ،برپا و ساقط خواهند شد .همچنین سقوط بیدادگرى
بتپرست و پیروزی قوم خدا را پیشگویی میکند.
تقسیمبندى کتاب

دانیال و دوستانش 28:6-1:1
رؤیاهای دانیال 13:12-1:7
الف -چهار وحش 28-1:7
ب -قوچ و بُز 27:9-1:8
ج -انبیای آسمانی 45:11-1:10
د -زمان آخر 13-1:12
دانیال و دوستانش

()28:6-1:1

1

جوانان در دربار نبوکدنصر

در سومین سال پادشاهی یهویاقیم در یهودا ،نبوکدنصر
پادش���اه بابل به اورش���لیم حمله ک���رد و �آن را محاصره
نمود2 .خداوند ،یهویاقیم ،پادش���اه یهودا و بعضی از ظروف
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معبد بزرگ را به نبوکدنصر تسلیم کرد .نبوکدنصر �آنها را به
س���رزمین بابل به خانۀ خدای خود برد و ظ���روف را در خزانۀ
خدای خود گذاشت.
�3آنگاه به اشفناز -خواجهباش���ی خود -دستور داد تا از میان
خانوادۀ س���لطنتی و از بین اشراف و نجیبزادگان بنیاسرائیل
که اسیر ش���ده بودند ،جوانانی را انتخاب کند4 .افرادی که
باهوش ،دانا ،خوشرو ،بدون عیب و نقص و خوشاندام باشند
تا بتوانند در دربار خدمت کنند .به �آنها خواندن و نوشتن زبان
کلدانی را نیز بیاموزد5 .پادش���اه همچنین دس���تور داد که هر
روز از همان غذا و شرابی که به درباریان میدهند ،به �آنها نیز
بدهند و بعد از سه سال تعلیم �آنها را به حضور پادشاه بیاورند.
6دانیال ،حنانیا ،میشائیل و عزریا که از طایفۀ یهودا بودند ،در
بین انتخاب شدگان بودند7 .خواجهباشی ،نامهای تازهای بر
�آنها گذاشت :دانیال را بلطشصر ،حنانیا را شدرک ،میشائیل
را میشک و عزریا را عبدنغو نامید.
8ا ّما دانیال تصمیم گرفت با خودداری از خوردن غذا و شراب
دربار ،خود را ناپاک نسازد .به این منظور ،از اشفناز خواهش
کرد که به او کمک کند9 .خداوند ،دانیال را در نظر اشفناز عزیز
و محترم ساخت10 .ا ّما اشفناز که از پادشاه میترسید ،به دانیال
گفت« :پادشاه خوراک شما را مع ّین کرده است و اگر شما از
سایر جوانان ضعیفتر باشید ،ممکن است مرا بکشد».
11پس دانیال به نگهبانی که اشفناز او را مسئول دانیال و حنانیا
و میش���ائیل و عزریا کرده بود گفت«12 :ما ،بندگان خود را،
ده روز امتحان کن و به ما به جای خوراک دربار ،سبزیجات
و به عوض شراب� ،آب بده13 .بعد از �آن ما ،را با �آن افرادی
که از غذای دربار میخورند مقایسه کن و �آن وقت هرطور که
میخواهی دربارۀ ما تصمیم بگیر».
14او قبول کرد که ده روز �آنها را امتحان کند15 .بعد از ده
روز ،دید که اینها از کسانیکه از خوراک دربار میخوردند،
بمراتب سالمتر و قویتر شدهاند16 .پس نگهبان به �آنها اجازه داد
که بعد از �آن به جای خوراکی که پادشاه دستور داده است،
سبزیجات بخورند.
17خدا به این چهار مرد جوان ،حکمت کلام و علم فلسفه
بخش���ید .علاوه بر اینها او به دانیال ،علم تعبیر خواب و رؤیا
نیز بخشید.
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18بعد از پایان سه سالی که پادشاه مع ّین کرده بود ،اشفناز
همۀ �آن جوانان را به حضور نبوکدنصر �آورد19 .پادشاه با همۀ
�آنها گفتوگو کرد .در بین �آنها هیچکس مانند دانیال و حنانیا
و میش���ائیل و عزریا نبود .پس �آنها به خدمت پادشاه مشغول
شدند20 .در مورد تمامی مسائل و مشکلاتی که پادشاه از �آنها
میپرس���ید� ،آنها ده برابر بهتر از دانشمندان و جادوگران دربار
میدانستند21 .دانیال تا سال اول شاهنشاهی کوروش کبیر در
خدمت دربار بابل بود.

2

خواب دیدن نبوکدنصر

نبوکدنصر در سال دوم سلطنت خود ،خوابی دید که
او را بسیار نگران و �آش���فته کرد ،به طوری که دیگر
نمیتوانس���ت بخوابد2 .پس فرستاد تا پیشگویان و جادوگران
و فالگیران و حکیم���ان را بیاورند که خواب او را برایش تعبیر
نمایند .وقتی �آنها �آمدند و در حضور پادشاه ایستادند3 ،پادشاه
به �آنها گفت« :خوابی دیدهام که مرا بسیار نگران و �آشفته کرده
است .حالا میخواهم تعبیر این خواب را بدانم».
4حکما به زبان �آرامیدر جواب پادش���اه گفتند« :پادشاه تا
به ابد زنده بماند .خ���واب را برای بندگان خود بگویید تا �آن
را تعبیر کنیم».
5پادش���اه در جواب حکما گفت« :فرمان من اینست :اگر
خواب مرا نگویید و �آن را تعبیر نکنید ،ش���ما را تکهتکه کرده
و خانههای شما را ویران خواهم کرد6 .ا ّما اگر هم خواب و
هم تعبیرش را بگویید ،در عوض جایزه و پاداش بزرگی به شما
خواهم داد .و شما را محترم خواهم شمرد .حالا بگویید که
خواب چه بوده و تعبیرش چیست!»
7حکما دوباره به پادشاه گفتند« :پادشاها! اگر شما فقط خواب
را به ما بگویید ،ما �آن را برای شما تعبیر خواهیم کرد».
8پادشاه گفت« :معلوم است که دنبال فرصت میگردید .زیرا
میدانید که فرمانی که صادر کردهام قطعی است و 9این را بدانید
که اگر خواب را نگویید ،معلوم میشود که شما سخنان دروغ
و باطل سرهم میکنید و میگویید .پس اول خواب مرا بگویید،
�آنگاه مطمئن میشوم که میتوانید تعبیر �آن را هم بگویید».
10حکما به پادشاه گفتند« :پادشاها ،در روی زمین هیچکس
نیس���ت که بتواند فرمان ش���ما را انجام دهد و هیچ پادشاه یا
حاکمی هم نیست که چنین چیزی از پیشگویان یا جادوگران
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و یا حکیمان بپرس���د11 .چیزی را که پادش���اه خواستهاند ،به
قدری دشوار اس���ت که هیچکس نمیتواند �آن را انجام دهد،
مگر خدایانی که بر روی زمین زندگی نمیکنند».
12پادشاه از این سخنان بس���یار عصبانی و خشمگین شد و
فرمان داد تا تمام دانشمندان بابل را هلاک کنند13 .بنابراین
فرمان قتل همۀ �آنها و همچنین دانیال و دوستانش صادر شد.
خدا خواب پادشاه را به دانیال نشان میدهد

14دانی���ال با اریوک ،رئیس جلا ّدان پادش���اه ک���ه م�أمور بود
دانشمندان را به قتل برساند به طور محرمانه گفتوگو کرد 15و
از وی پرسید« :چرا پادشاه چنین فرمان سختی را صادر کرده
است؟» اریوک ماجرا را برای دانیال تعریف کرد.
16دانیال فوراً به نزد پادش���اه رفت و از او مهلت خواست تا
تعبیر خواب را بگوید17 .سپس به خانه رفت و برای دوستانش،
حنانیا ،میشائیل و عزریا تعریف کرد که چه اتّفاقی افتاده است
18و از �آنها خواست نزد خدای �آسمان دعا کنند که او رحمت
فرماید و این راز را برای �آنها �آشکار سازد تا با دانشمندان بابلی
کشته نشوند19 .همان شب در رؤیا ،راز خواب بر دانیال �آشکار
شد و دانیال خدای �آسمان را ستایش کرد و گفت:
 20قدرت و حکمت از خداست.
نام او تا به ابد متبارک باد.
 21او زمانها و فصلها را تغییر میدهد.
پادشاهان را منصوب و معزول میکند.
او حکمت را به حکیمان و دانش را به دانشمندان
عطا میفرماید.
 22رازهای عمیق و پوشیده را �آشکار میسازد.
�آنچه را در تاریکی است میداند.
و گرداگردش را نور فراگرفته است.
 23ای خدای نیاکان من ،تو را شکر و سپاس میگویم،
زیرا به من قدرت و حکمت عطا کردی.
دعای مرا مستجاب فرمودی،
و �آنچه را که باید به پادشاه بگویم ،به ما نشان دادی.
بیان و تعبیر خواب پادشاه توسط دانیال

24دانیال نزد اریوک که از طرف پادش���اه م�أمور به هلاکت
رساندن دانش���مندان بود رفت و به او گفت�« :آنها را نکش.
مرا به نزد پادشاه ببر تا تعبیر خواب او را بگویم».
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25اریوک فوراً دانیال را به حضور نبوکدنصر پادش���اه برد و
گفت« :ای پادش���اه ،یکی از تبعیدیان یهودی را پیدا کردهام
که میتواند تعبیر خواب شما را بیان کند».
26پادش���اه به دانیال که به بلطش���صر مع���روف بود گفت:
«�آی���ا میتوانی به م���ن بگویی چه خواب���ی دی���دهام و تعبیر �آن
چیست؟»
27دانیال جواب داد «هیچیک از دانشمندان و جادوگران و
فالگیران و ستارهشناس���ان نمیتوانند �آنچه را پادشاه میخواهد
بگویند28 .ا ّما خدایی در �آس���مان اس���ت که رازها را �آش���کار
میسازد و از �آنچه در �آینده اتّفاق خواهد افتاد ،به پادشاه خبر
داده است و من اکنون �آن خواب را بیان میکنم.
«29ای پادش���اه ،هنگامیکه در خواب ب���ودی ،دربارۀ �آینده
خواب دیدی و خدا که �آشکار کنندۀ رازهای پنهان است ،از
�آنچه در �آینده اتّفاق خواهد افتاد به تو خبر داده است30 .ا ّما
این راز که بر من �آشکار شده بهخاطر این نیست که دانشمندتر
از دیگران هستم ،بلکه به این جهت اس���ت که پادشاه تعبیر
خواب خود را بداند و از معنای افکاری که به خاطرش رسیده
است �آگاه شود.
«31ای پادشاه ،تو در خواب مجسمۀ بزرگی دیدی که بسیار
درخشان و ترسناک بود32 .س���ر �آن از طلای خالص ساخته
شده بود و سینه و بازوهایش از نقره ،شکم و کپلهایش از برنز،
33ساقهای او از �آهن و پاهایش قسمتی از �آهن و قسمتی از گل
بود34 .وقتی تو به �آن نگاه میکردی ،تخته سنگ بزرگی بدون
اینکه کسی به �آن دست بزند ،پاهای �آهنی و ِگلی �آن مجسمه
را درهم شکست�35 .آنگاه �آهن ،گل ،برنز ،نقره و طلا همه
با هم �آنچنان ریز شدند که باد �آنان را مانند گرد و غبار هنگام
خرمن کوبی پراکنده نمود که دیگر اثری از �آن بر جای نماند.
ا ّما �آن سنگ �آنقدر بزرگ شد که به مانند کوه بزرگی گردید
که سراسر روی زمین را پوشانید.
«36این خواب پادشاه بود و حالا تعبیرش را هم برای تو خواهم
گفت37 :ای پادشاه ،تو شاه شاهان هستی .خدای �آسمان به
تو سلطنت و قدرت و ق ّوت و جلال بخشیده است38 .خدا
تو را بر همۀ مردمان روی زمین و بر تمام حیوانات و پرندگان
مسلّط گردانیده است .تو �آن سر طلا هس���تی39 .بعد از تو،
س���لطنت دیگری روی کار خواهد �آمد که به بزرگی سلطنت
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تو نخواهد بود .پس از �آن سومین س���لطنت که مانند �آن برنز
است ،روی کار خواهد �آمد و بر تمام زمین حکمرانی خواهد
کرد40 .پس از �آن چهارمین سلطنت است که قدرتی مانند �آهن
دارد .همانطورکه �آهن همهچیز را نرم و خرد میکند� ،آن هم
همهچیز را نرم و خرد خواهد ک���رد41 .تو همچنین در خواب
دیدی که پاها و انگشتان ،قسمتی از گل و قسمتی از �آهن بود.
این نشانه �آن است که �آن امپراتوری تقسیم خواهد شد .همان
طوری که �آهن و گل با هم مخلوط ش���ده بودند� ،آن امپراتور
هم مقداری از قدرت �آهن را خواهد داش���ت42 .ا ّما انگشتان
که قس���متی از �آهن و مقداری از گل ساخته شده بود ،به این
معنی است که بخش���ی از �آن امپراتوری قوی و بخشی از �آن
ضعیف خواهد بود43 .تو مشاهده کردی که �آهن و گل با هم
مخلوط شده بودند .معنی �آن این است که پادشاهان �آن دوره
کوشش خواهند کرد به وسیلۀ ازدواج با اقوام دیگر ،خویشاوند
و متّحد شوند .ولی همانطور که گل و �آهن نمیتوانند با هم
�آمیخته شوند� ،آنها هم در هدف خود موفّق نخواهند شد44 .در
زمان �آن پادشاهان ،خدای �آسمان سلطنتی برپا خواهد کرد که
هیچگاه از بین نخواهد رفت� .آن سلطنت هرگز مغلوب هیچ
ملّتی نخواهد ش���د ،ولی تمام این امپراتوریها را بکلّی از بین
برده و خود تا به ابد باق���ی خواهد ماند45 .تو دیدی که یک
تخته سنگ بدون اینکه کس���ی به �آن دست بزند از کوه جدا
شد و مجسمهای را که از �آهن ،برنز ،گل ،نقره و طلا ساخته
شده بود خرد کرد .ای پادشاه ،خدای بزرگ از �آنچه در �آینده
اتّفاق خواهد افتاد تو را �آگاه ساخته است و من خواب و تعبیر
�آن را کاملا ً برای تو شرح دادم».
پادشاه دانیال را به مقام عالی منصوب میکند

�46آنگاه پادشاه در مقابل دانیال به خاک افتاد و او را سجده
کرد و دستور داد تا برای دانیال قربانی کنند و ُبخور بسوزانند.
47سپس به دانیال گفت« :خدای تو از تمام خدایان بزرگتر است.
او خداوند همۀ پادشاهان است و اسرار پنهانی را �آشکار میسازد،
زیرا تو توانستی این راز را �آشکار کنی48 ».سپس به دانیال مقام
بزرگی داد و هدایای بسیاری به او بخشید .او را حاکم بر تمام
استان بابل و رئیس تمام مشاوران نمود49 .ا ّما دانیال از پادشاه
خواهش کرد تا مس���ئول ّیت استان بابل را به شدرک ،میشک و
عبدنغو بسپارد و خودش همچنان در دربار ماند.
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دستور پرستش مجسمۀ طالیی

نبوکدنصر پادش���اه ،یک مجسمۀ طلایی ساخت که
ت متر و پهنای �آن حدود سه
ارتفاع �آن بیست و هف 
متر بود .او �آن مجسمه را در دشت دورا در استان بابل نصب
کرد2 .سپس پادشاه فرمان داد تا همۀ شاهزادگان ،فرمانداران،
فرماندهان ،مشاوران ،وکلا ،خزانهداران و تمام بزرگان هر استان
برای مراسم تخصیص مجسمهای که نبوکدنصر پادشاه نصب
کرده بود جمع ش���وند3 .وقتی همۀ این بزرگان دور هم جمع
شدند و برای مراس���م تخصیص در مقابل مجسمه ایستادند،
4جارچی با صدای بلند اعلام کرد« :ای مردم ،شما از هر ملّت،
قبیله و زبان به این فرمان گوش کنید5 .وقتی صدای شیپور و
سرنا و عود و سنتور و هر نوع �آلات موسیقی را شنیدید باید در
مقابل مجسمۀ طلایی که نبوکدنصر پادشاه نصب کرده است،
به خاک افتاده و �آن را سجده و پرستش کنید6 .و هرکسی که
اینکار را نکند ،فوراً در کورۀ �آتش انداخته خواهد شد7 ».پس
همۀ مردم ،از هر ملّت ،قبیله و زبان ،وقتی نوای موس���یقی را
شنیدند در مقابل مجسمۀ طلایی که نبوکدنصر پادشاه نصب
کرده بود ،به خاک افتادند و �آن را سجده و پرستش نمودند.
متّهم شدن دوستان دانیال به نافرمانی

8بعضی از بابلیها از این فرصت استفاده کرده ،علیه یهودیان
شکایت نمودند�9 .آنها به پادشاه خود ،یعنی نبوکدنصر گفتند:
«عمر پادشاه جاودان باد! 10شما فرمان دادید همین که سازها
به صدا در�آید ،همۀ مردم در مقابل مجس���مۀ طلایی به خاک
افتاده و �آن را سجده و پرستش نمایند 11و هرکسی که به خاک
نیفتد و مجسمه را سجده و پرستش نکند در کورۀ �آتش انداخته
ش���ود12 .چند نفر یهودی هستند که شما �آنها را به حکومت
بابل منصوب کردهاید؛ یعنی شدرک ،میشک و عبدنغو .ای
پادش���اه� ،آنها فرمان ش���ما را اطاعت نکرده ،خدایان شما را
عبادت نمیکنند و در مقابل مجسمۀ طلایی که به فرمان شما
نصب شده ،سجده و پرستش نمینمایند».
13پادشاه خشمگین شد و دستور داد تا شدرک ،میشک و
عبدنغو را به حضور او �آوردند�14 .آن وقت به ایش���ان گفت:
«ای شدرک ،میشک و عبدنغو� ،آیا این درست است که شما
خدایان مرا عبادت نمیکنید و در مقابل مجس���مۀ طلایی که
من نصب کردهام سجده و پرس���تش نمینمایید؟ 15پس حالا
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همین که صدای ش���یپور ،سرنا ،عود ،س���نتور ،چنگ و سایر
�آلات موسیقی را شنیدید ،در مقابل مجسمۀ طلایی به خاک
افتاده و �آن را س���جده و پرستش کنید در غیر این صورت فوراً
به کورۀ �آتش انداخته خواهید شد .فکر میکنید کدام خدایی
است که بتواند شما را از دست من نجات بدهد؟»
16شدرک ،میش���ک و عبدنغو در جواب گفتند« :پادشاها،
ما از خود دفاع نمیکنیم17 .ا ّما خدایی که ما او را پرس���تش
میکنیم ،قادر است که ما را از کورۀ �آتش و از دست تو نجات
دهد که نجات هم خواهد داد18 .ا ّما اگر او هم ما را نجات
ندهد ،ای پادش���اه بدان که ما خدای تو را پرستش نخواهیم
کرد و در مقابل مجسمۀ طلاییکه تو نصب کردهای ،سجده
نخواهیم نمود».
دوستان دانیال به مرگ محکوم میشوند

19نبوکدنصر ،بر شدرک ،میشک و عبدنغو بسیار خشمگین
شد به طوری که رنگ صورتش از شدّت خشم قرمز شد .پس
دس���تور داد� ،آتش کوره را هفت برابر بیشتر از معمول شعلهور
کنند 20و به قویترین سرداران لشکر خود دستور داد تا این سه
نفر را محکم ببندند و در میان شعلههای �آتش بیندازند21 .به
این ترتیب �آن سه نفر را در ردا ،پیراهن و دستارهایشان محکم
بستند و در وسط شعلههای �آتش انداختند22 .چون پادشاه دستور
داده بود که کوره را بشدّت گرم و شعلهور سازند ،شعلههای
�آتش کسانی را که شدرک ،میشک و عبدنغو را به وسط کورۀ
�آتش میبردند س���وزانید23 .ا ّما �آن س���ه نفر درحالیکه محکم
بسته شده بودند ،به وسط �آتش سوزان افتادند.
24ناگهان نبوکدنصر با تع ّجب و شتاب از جای خود برخاست
و از مشاورانش پرسید« :مگر ما سه نفر را نبستیم و در وسط
�آتش نیانداختیم؟»
�آنها جواب دادند« :بله قربان ،همینطور است».
25پادشاه گفت« :پس چرا من حال چهار نفر میبینم که در
میان �آتش قدم میزنند و �آسیبی هم به �آنها نرسیده است و نفر
چهارم شبیه پسر خدایان است».
آزادی و ارتقاء مقام دوستان دانیال

26پس نبوکدنصر به نزدیک دهانۀ کورۀ �آتش رفت و با صدای
بلندی گفت« :ای شدرک ،میشک و عبدنغو ،ای بندگان خدای
متعال بی���رون بیایید!» �آنها از میان �آتش بیرون �آمدن���د27 .تمام
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شاهزادگان ،فرمانداران ،وزیران ،سرداران و همۀ درباریان جمع
شدند و �آن سه نفر را دیدند که �آتش به �آنها �آسیبی نرسانیده،
مویی هم از سر �آنها نس���وخته ،لباسهایشان �آتش نگرفته بود و
حتّی بوی �آتش و سوختگی هم از �آنها نمی�آمد.
28نبوکدنصر پادشاه گفت« :سپاس بر خدای شدرک ،میشک
و عبدنغو! او فرشتۀ خود را فرستاد تا این مردانی که او را خدمت
میکنند و به او توکّل دارند و از فرمان من سرپیچی کردند و
جان خود را به خطر انداختند تا در مقابل خدای دیگری جز
خدای خودشان سجده نکنند ،نجات دهد.
«29حال این فرمان من است ،اگر کسی از هر قوم و هر ملّت
و هر زبان ،سخنی برضد خدای شدرک ،میشک و عبدنغو بر
زبان �آورد ،او را تکهتکه کنند و خانهاش را به ویرانهای تبدیل
نماین���د .زیرا خدای دیگری نیس���ت که بتواند به این ش���کل
نجات بخشد».
�30آنگاه پادش���اه ،شدرک ،میشک و عبدنغو را به مقامهای
بالاتری در استان بابل منصوب کرد.

4

دومین رؤیای نبوکدنصر

نبوکدنصر پادشاه ،به همۀ مردم سراسر جهان ،از هر
ملّت و قبیله و زبان پیغام فرستاده گفت:
«درود بر شما! 2من میخواهم تمامی نشانهها و شگفتیهایی
را که خدای متعال به من نشان داده است به شما بگویم:
« 3کارهای عجیبی که خدا به ما نشان داده است
چقدر بزرگ و معجزاتی که او انجام داده ،چقدر با
شکوه است.
خدا ،پادشاه جاودانی و سلطنت او سلطنتی ابدی است.
«4من در کاخ خود به راحتی زندگی میکردم و از �آس���ایش
و شادمانی برخوردار بودم5 .ا ّما خواب و رؤیاهای وحشتناکی
دیدم که مرا مضطرب و پریش���ان ک���رد6 .دس���تور دادم تمام
حکیمان سلطنتی را از سراسر بابل به حضور من بیاورند تا �آنها
تعبیر خواب مرا برایم بگویند7 .همۀ پیشگویان و جادوگران و
حکیمان و ستارهشناسان به نزد من �آمدند و من خواب خود را
برای ایش���ان تعریف کردم ،ا ّما �آنها نتوانستند �آن را برایم تعبیر
کنند8 .بالاخره دانیال ،که اسم خدای خود ،بلطشصر را بر
او گذاش���تهام� ،آمد .او دارای روح خدایان مقدّس میباش���د.
من خواب خ���ود را برای او تعریف ک���ردم9 .به او گفتم :ای
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بلطشصر ،رئیس ستارهشناسان ،من میدانم که تو دارای روح
خدایان مقدّس هستی و هیچ رازی بر تو پوشیده نیست .این
خواب من است و از تو میخواهم �آن را برای من تعبیر کنی.
«10در بستر خود رؤیا دیدم که درخت بزرگ و بسیار بلندی در
وسط زمین بود�11 .آن درخت مرتب بزرگ میشد تا اینکه سرش
به �آسمان رسید ،به طوری که مردم سراسر جهان میتوانستند
�آن را ببینند12 .برگهای قشنگی داشت و میوۀ �آن هم بسیار زیاد
بود به حدّی که برای تمام مردم کافی بود .حیوانات وحشی در
سایۀ �آن استراحت میکردند و پرندگان در شاخههایش �آشیانه
ساخته بودند و تمام جانداران از میوۀ �آن میخوردند.
«13همینطورکه دربارۀ این رؤیا فکر میکردم ،دیدم که فرشتۀ
نگهبان و مقدّس���ی از �آس���مان پایین �آمد14 .او فریاد میکرد:
'درخت را ببرید و ش���اخههایش را قطع نمایی���د .برگهایش را
بکنید و میوههایش را پراکنده س���ازید و حیوانات را از زیر �آن
رانده و پرندگان را از شاخههای �آن بیرون کنید15 .ا ّما کُنده و
ریش���ههایش را با زنجیر �آهنی و برنزی ببندید و در میان مزارع
و علفزارها رها کنید .بگذارید شبنم بر او ببارد و با حیوانات
و در بین علفها زندگی کند16 '.او به مدّت هفت سال خوی
انس���انی خود را از دس���ت خواهد داد و دارای افکار حیوانی
ِ
فرشتگان نگهبان و هشداردهنده
خواهد ش���د17 .این تصمی ِم
است تا همۀ مردم بدانند که خدای متعال بر تمام سرزمینهای
جه���ان فرمانروایی میکند و �آن را به هرک���ه بخواهد ،حتّی به
پستترین مردم واگذار میکند.
«18این خوابی بود که من -نبوکدنصر پادش���اه -دیدم .حال
ای بلطش���صر تو تعبیر �آن را برای م���ن بگو ،چون هیچیک از
حکیمان کشور من نتوانستند �آن را تعبیر کنند ،ا ّما تو میتوانی
زیرا دارای روح خدایان مقدّس هستی».
تعبیر خواب پادشاه توسط دانیال

19دانیال که بلطشصر نامیده میشد طوری از این رؤیا نگران
و هراسان شد که نتوانست چیزی بگوید .پادشاه به او گفت:
«بلطش���صر ،مگذار که خواب و تعبیر �آن تو را هراسان کند».
بلطشصر گفت« :پادشاها� ،آرزو میکنم که خواب و تعبیر �آن
برای دشمنان تو باش���د ،نه برای تو20 .درخت بلندی دیدی
که تا به �آسمان رسیده بود و تمام مردم جهان میتوانستند �آن
را ببینند21 ،برگهای قش���نگی داشت و میوۀ �آن به قدری زیاد
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بود که برای خوراک تمام مردم کافی بود ،حیوانات وحش���ی
در سایهاش اس���تراحت میکردند و پرندگان در شاخههای �آن
�آشیانه ساخته بودند.
«22پادشاها� ،آن درخت تو هستی که بزرگ و قوی شدهای
و عظمت و شکوه تو به �آسمان رسیده و فرمانروایی تو سراسر
جهان را فراگرفته اس���ت23 .ای پادشاه ،تو فرشتۀ مقدّسی را
دیدی که از �آسمان به پایین�آمد وگفت' :درخت را بِ ُبرید و
از بین بِ َبرید .ا ّما کُنده و ریشههایش را با زنجیر �آهنی و برنزی
ببندید و در مزارعه میان علفزارها رها کنید تا شبنم �آسمانها بر
او ببارد و هفت سال با حیوانات زندگی کند'.
«24ای پادش���اه ،تعبیر خ���واب و فرمانی که از طرف خدای
متعال برای تو صادر شده ،این است25 .تو از میان مردم رانده
خواهی ش���د و با حیوانات وحشی زندگی خواهی نمود .مثل
گاو به تو علف میدهند و شبنم �آسمان بر سر تو خواهد بارید.
هفت سال به این ترتیب خواهد گذشت تا تو بدانی که خدای
متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروایی میکند و �آن را به هرکه
بخواهد میدهد26 .فرشته گفت :کُنده و ریشۀ درخت را در
زمین باقی گذارید .معنی �آن اینست :بعد از اینکه تو دانستی
فرمانروایی از جانب خداوند است ،دوباره پادشاه خواهی شد.
27ای پادشاه ،نصیحت مرا گوش کن و با انجام کارهای نیک
از گناهان خود دست بردار و به عوض خطاهای خود به فقرا
احسان کن� ،آنگاه این امر تو را عاقبت به خیر میگرداند».
28همۀ این امور برای نبوکدنصر پادشاه اتّفاق افتاد29 .بعد از
دوازده ماه هنگامیکه پادشاه بر پشت بام کاخ سلطنتی گردش
میکرد 30ناگهان گفت« :ببینید این بابل است که من با توانایی
و قدرت برای جلال خود به عنوان پایتخت خویش ساختهام».
31این حرف هنوز تمام نشده بود که صدایی از �آسمان شنیده
شد که میگفت« :ای نبوکدنصر پادشاه ،بدان که سلطنت از
تو گرفته میشود32 .تو از میان مردم بیرون انداخته میشوی.
با حیوانات وحش���ی زندگی خواهی کرد و مدّت هفت سال
مثل گاو علف خواهی خورد .بعد از �آن خواهی دانس���ت که
خدای متعال بر تمام ممالک جهان فرمانروایی میکند و �آن را
به هرکه بخواهد میدهد».
33در همین موقع رؤیای نبوکدنصر به حقیقت پیوست .او
را از میان مردم بیرون کردند .مانند گاو علف میخورد و شبنم
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�آسمان بر بدنش میبارید .موهای او مثل پر عقاب و ناخنهایش
مانند پنجههای مرغ شده بود.
نبوکدنصر خدا را ستایش میکند

«34بعد از گذشت هفت سال ،من که نبوکدنصر هستم به
سوی �آس���مان نگاه کردم .عقل من دوباره برگشت و خدای
متعال را س���تایش ک���ردم و او را که ابدی و جاودانی اس���ت
پرستش نمودم.
«او تا ابدال�آباد فرمانروایی خواهد کرد
و سلطنت او جاودانی خواهد بود.
 35همۀ مردم زمین در مقابل او هیچ هستند.
با فرشتگان �آسمانی
و تمام مردم جهان مطابق ارادۀ خود عمل میکند.
و کسی نمیتواند مانع او شود
و یا از او بپرسد چرا چنین میکنی؟»
«36هنگامیکه عقل من برگشت ،جلال و شکوه و سلطنت
دوباره به من داده شد و مشاوران و امرای من از من استقبال نمودند
و من دوباره با جلال و عظمت بیشتری به سلطنت رسیدم.
«37اکنون من نبوکدنصر ،پادشاه �آسمانها را حمد و سپاس
میگویم .جلال از �آن اوست که تمام کارهایش حق و حقیقت
است و میتواند متک ّبران را فروتن و پست سازد».

5

مجلس مهمانی بلشصر

یک شب بلشصر پادشاه مهمانی بزرگی ترتیب داد و
هزار نفر از امرای بابل را به �آن مهمانی دعوت نموده ،با
یکدیگر شراب نوشیدند2 .وقتی در اثر شراب گرم شده بودند،
دستور داد تا ظروف طلایی و نقرهای را که پدرش نبوکدنصر
از معبد بزرگ در اورشلیم �آورده بود ،بیاورند تا او و زنهایش و
صیغههایش و همۀ بزرگان کشور در �آنها شراب بنوشند3 .فوراً
ظروف طلایی و نقرهای را که از معبد بزرگ در اورشلیم �آورده
شده بود ،حاضر کردند و پادشاه ،زنها ،صیغههایش و امرای
او در �آنها شراب نوشیدند4 .و خدایان طلایی ،نقرهای ،برنزی،
�آهنی ،چوبی و سنگی را پرستش نمودند.
5در �آن هنگام ناگهان انگش���تان دست انسانی ظاهر شد و
گچی قص ِر پادشاه شروع به
در برابر ش���معدانها بر روی دیوا ِر ِ
نوشتن کرد .پادشاه دست را در حال نوشتن روی دیوار دید.
6و به وحش���ت افتاده� ،آشفته و هراسان گردید و زانوهایش به
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لرزه در�آمد7 .و با صدای بلند فری���اد کرد تا همۀ حکیمان و
جادوگران و ستارهشناس���ان را حاضر کنند� .آنگاه به حکیمان
بابل گفت« :هرکس این نوشته را بخواند و معنی �آن را برای
من بگوید ،لباسهای ارغوانی بر او خواهم پوشانید ،طوق ز ّرین
بر گردنش خواهم انداخت و او را حاکم سوم مملکت خواهم
گردانید8 ».همۀ حکیمان پادشاه فوراً داخل شدند ،ا ّما هیچیک
از �آنها نتوانست �آن نوشته را بخواند و یا معنی �آن را به پادشاه
بگوید9 .پس بلشصر بس���یار پریشان شده و رنگ از صورتش
پرید و تمام امرای او هم نگران شدند.
10در این هنگام ،ملکه که سر و صدای �آنها را شنیده بود ،به
تالار مهمانی وارد شد و گفت« :پادشاه پاینده بماند! خاطرت
پریش���ان و هراسان نش���ود11 .در مملکت تو مردی هست که
روح خدایان مقدّس را دارد .در زمان پدرت ،حکمت و دانش
و هوش خدایی در او دیده ش���د و پدرت نبوکدنصر پادشاه او
را به ریاست ستارهشناسان ،جادوگران ،حکیمان و پیشگویان
برگزیده بود12 .این شخص که نامش دانیال است و پدرت او
را بلطشصر نامیده بود ،دارای فهم و دانش فوقالعادهای است
که میتواند خوابها را تعبیر کند ،مع ّماها را حل نماید و رازهای
نهان را فاش سازد .حال بفرست دانیال را بیاورند تا معنی این
نوشته را برایت بگوید».
دانیال معنی نوشته را بیان میکند

13دانیال را به حضور پادشاه �آوردند .پادشاه به دانیال گفت:
«�آیا تو دانیال هستی ،همان اس���یری که پدرم از یهودیه �آورده
اس���ت؟ 14ش���نیدهام که روح خدایان مقدّس در تو میباشد و
هوش و حکمت و دانایی مخصوص���ی داری15 .جادوگران و
حکیمان را به اینجا �آوردند تا این نوشته را بخوانند و برای من
معنی کنند ،ا ّما هیچکدام نتوانستند معنی �آن را به من بگویند.
16دربارۀ تو ش���نیدهام که میتوانی معانی مخفی را تعبیرکنی
و اسرار پنهانی را فاشس���ازی .حال اگر بتوانی این نوشته را
بخوانی و معنی �آن را بگویی ،ردای ارغوانی بر تو میپوش���انم
و طوق ز ّرین بر گردنت میاندازم و تو را حاکم سوم مملکت
خود میسازم».
17دانیال به پادشاه گفت« :هدایایت را برای خودت نگاه دار
و یا به شخص دیگری بده .من نوشته را برای برایت میخوانم
و معنی �آن را به تو میگویم.
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«18ای پادش���اه ،خدای متعال به پدرت نبوکدنصر سلطنت
و عظمت و جلال عطا فرمود19 .او به قدری با عظمت شده
بود که تمام اقوام و ملل از هر زبان از او میترس���یدند .هرکه
را اراده میکرد میکش���ت و هرکه را میخواس���ت زنده نگاه
میداشت .هرکه را میخواست به مقام عالی میرسانید و هرکه
را میخواس���ت ذلیل میکرد ،ذلیل میکرد20 .ا ّما چون مغرور
شد و تک ّبر نمود ،از تخت سلطنت به زیر افتاد و عظمتش از او
گرفته شد21 .از میان مردم رانده شد و مثل حیوانات گردید و با
الاغهای وحشی زندگی میکرد و مثل گاو به او علف میدادند
و شبنم �آسمان بر بدن او میبارید تا اینکه فهمید خدای متعال
بر تمام ممالک جهان فرمانروایی میکند و هرکه را بخواهد به
سلطنت میرساند.
«22تو پسرش -بلشصر -با وجود اینکه همۀ اینها را میدانستی،
خود را فروتن نکردی23 .بلکه برضد خداوند �آس���مانها رفتار
نمودی و در ظروف خانۀ او که نزد ت���و �آوردند تو ،زنهایت،
صیغههایت و اُمرایت در �آنها شراب نوشیدید و خدایان نقرهای،
طلای���ی ،برنزی� ،آهن���ی ،چوبی و س���نگی را ک���ه نمیبینند،
نمیشنوند و هیچ چیز نمیدانند ،پرستش نمودی ،ا ّما خدایی
را که جان تو و تمام کارهایت در دس���ت اوست ،پرستش و
تکریم نکردی24 .پس این دس���ت از طرف او فرستاده شد تا
این کلمات را بنویسد.
�«25آنچه که نوشته شده این است' :منا ،منا ،ثقیل و فرسین'
26و معنی �آن از این قرار است :منا ،یعنی خدا روزهای سلطنت
تو را شمرده و �آن را به پایان رسانیده است27 .ثقیل ،یعنی در
ترازو وزن شدی و ناقص در�آمدی28 .فرسین ،یعنی سلطنت تو
تقسیم گشته و به مادها و پارسیان داده شده است».
29بلشصر فوراً دستور داد تا ردای ارغوانی بر دانیال بپوشانند
و طوق ز ّرین بر گردنش بیندازند و اعلام کنند که او حاکم سوم
مملکت میباشد30 .در همان شب ،بلشصر -پادشاه کلدانیان-
کشته ش���د31 .و داریوش مادی که در �آن زمان شصت و دو
سال داشت مملکت او را به تص ّرف خود در�آورد.
داریوش تصمیم گرفت که یکصد و بیست استاندار در
سراسر امپراتوری خود منصوب نماید2 .سه وزیر هم به
سرپرستی �آنها منصوب کرد که تمام فرمانداران حسابهای خود
را به ایشان پس بدهند تا هیچ ضرری به پادشاه نرسد که یکی
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از �آنها دانیال بود3 .دانیال از وزرا و فرمانداران دیگر بالاتر شده
بود ،زیرا دارای هوش و ذکاوت بیش���تری بود .پادشاه درنظر
داش���ت دانیال را مس���ئول تمام امپراتوری خود بگرداند4 .ا ّما
وزیران و فرمانداران دنبال بهانهای میگش���تند تا در ادارۀ امور
مملکتی از دانیال شکایت کنند ،ولی نتوانستند هیچ بهانهای به
دست بیاورند .چون دانیال کاملا ً امین و درستکار بود و هرگز
خطایی از او سر نمیزد5 .پس به یکدیگر گفتند ما نمیتوانیم
هیچ علّت و بهانهای برضد دانیال پیدا کنیم مگر اینکه دربارۀ
قوانین مذهبی و خدای او ،بهانهای از او به دست بیاوریم.
6پس به حضور داریوش رفتند و گفتند« :پاینده باد داریوش
پادشاه! 7تمام وزرای مملکت ،فرمانداران ،مشاوران و ح ّکام
با هم مش���ورت کردهاند که پادش���اه حکمی صادر فرماید و
در �آن قدغن نماید که تا مدت س���ی روز هرکس از خدایی
یا انس���انی جز داریوش پادش���اه ،حاجتی درخواست بنماید،
در چاه ش���یران انداخته شود8 .حال ،ای پادشاه ،این حکم
را صادر فرما و این نوشته را امضاء کن تا طبق قانون مادها
و پارس���یان این حکم باطل نگردد9 ».داریوش پادش���اه ،این
فرمان را امضاء کرد10 .وقتی دانیال فهمید که چنین فرمانی
صادر شده اس���ت ،به خانۀ خود رفت و در بالاخانۀ خود،
پنج���رهای را که به س���وی اورش���لیم بود ،باز ک���رد و مانند
گذشته ،روزی س���ه مرتبه زانو زده و خدای خود را عبادت
و پرس���تش مینمود.
11وقتی دشمنان او را دیدند که نزد خدا دعا میکند12 ،همگی
به حضور پادشاه رفتند و گفتند« :پادشاها� ،آیا شما فرمان ندادهاید
که هرکس تا سی روز به غیراز تو از خدایی یا انسانی حاجتی
بخواهد ،در چاه شیران انداخته شود؟»
پادش���اه گفت« :بلی درست اس���ت و این فرمان طبق قانون
مادها و پارسیان تغییر نمیپذیرد».
�13آنها گفتند« :این دانیال که از تبعیدیان یهودیه میباشد از
تو ای پادش���اه و از فرمان تو اطاعت نمیکند .او مرتّباً روزی
سه مرتبه دعا و نیایش میکند».
14پادشاه وقتی این را شنید بسیار پریشان خاطر شد و برای
خلاصی دانیال فکر میکرد و تا غروب �آفتاب کوشش میکرد
که راهی برای نجات دانیال پیدا کند15 .س���پس �آن مردان به
حضور پادشاه برگشتند و گفتند« :پادشاها ،میدانی که طبق
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قانون مادها و پارسیان ،هر حکمی که توسط پادشاه صادر شود
تغییر و تبدیل نمیپذیرد».
16بنابراین پادش���اه دستور داد دانیال را گرفته و او را در چاه
شیران انداختند .پادشاه به دانیال گفت« :ای دانیال ،امیدوارم
خدایی که تو پیوسته او را پرستش میکنی ،تو را نجات دهد».
17سپس سنگی �آوردند و �آن را بر دهانۀ چاه گذاشتند و پادشاه
�آن را با ُمهر خود و ُمهر وزرای خود ُمهر کرد تا فرمان دربارۀ
دانیال تغییر نکند18 .بعد از �آن پادش���اه به کاخ خود برگشت
و تا صبح روزه گرفت و اجازه نداد که وسایل عیش و عشرت
برای او بیاورند و تا صبح نتوانست بخوابد.
19صبح زود پادش���اه بلند ش���د و با عجله بر سر چاه شیران
رفت20 .وقتی به سر چاه رسید ،با صدای گرفتهای دانیال را
صدا کرد و گفت« :ای دانیال ،بندۀ خدای زنده� ،آیا خدایی
که تو پیوسته او را پرستش میکنی توانسته است تو را نجات
بدهد؟»
21دانیال جواب داد« :پادشاه پاینده باد! 22خدا فرشتۀ خود را
فرستاد و او دهان شیرها را بست تا به من صدمهای نرسانند.
زیرا ک���ه نه در پیش���گاه او گناهی کردهام و ن���ه در حضور تو
خطایی مرتکب شدهام».
23پادشاه بسیار خوشحال شد و دستور داد دانیال را از چاه
بیرون بیاورند .دانیال را از چاه بیرون کشیدند و دیدند که هیچ
صدمهای به او نرسیده است زیرا که بر خدا توکّل کرده بود.
24سپس پادشاه دستور داد تمام کسانی را که از دانیال شکایت
کرده بودند� ،آوردند و همۀ �آنها را با زن و فرزندانشان در چاه
شیران انداختند .قبل از اینکه �آنها به ته چاه برسند ،شیرها حمله
کرده و تمام استخوانهای �آنها را ُخرد کردند.
25بعد از �آن ،داریوش پادشاه به تمام ملّتها و اقوام به زبانهای
گوناگون ساکنان سراسر زمین نوشت:
«صلح و سلامتی بر ش���ما باد! 26من فرمان میدهم که در
سراسر امپراتوری من ،تمام مردم باید در حضور خدای دانیال
ترسان و لرزان باشند ،زیرا:
«او خدای زنده است.
سلطنت او هرگز از بین نخواهد رفت
و تا به ابد سلطنت خواهد کرد.
قدرتش هرگز به انتها نخواهد رسید.
1616

دانیال  6و7 

 27او نجات میدهد و �آزاد میکند.
در �آسمان و زمین نشانهها
و شگفتیها به عمل می�آورد.
او دانیال را از چنگ شیرها نجات داد».
28بنابراین دانیال در زمان سلطنت داریوش و کوروش پارسی
موفّق و کامیاب بود.
خواب اول دانیال :چهار حیوان

7

رؤیاهای دانیال

(17:13-)12:

در سال اول سلطنت بلشصر پادشاه بابل ،دانیال بر بستر خود
خواب و رؤيایی دید که �آن را به این شکل نوشت:
2در خواب دریای وسیعی دیدم که در اثر وزش باد از هر طرف
متلاطم بود3 .بعد چهار حیوان عجیب و عظیم از دریا بیرون
�آمدند که همه با هم فرق داش���تند4 .اولی شبیه شیر بود ،ا ّما
مانند عقاب بال داشت .درحالیکه به �آن نگاه میکردم ،دیدم
که بالهایش کنده ش���د ،سپس بلند شد و مثل انسان روی دو
پای خود ایستاد .سپس به این حیوان عقل انسان داده شد.
5حیوان دومی همانند خرس بود و روی پاهای خود ایستاده �آمادۀ
حمله شد .در بین دندانهایش سه دنده دیدم و صدایی شنیدم که
به �آن حیوان میگفت« :برخیز و تا میتوانی گوشت بخور!»
6درحالی که ن���گاه میکردم حیوان دیگری ظاهر ش���د که
شبیه پلنگ بود .او بر پشت خود چهار بال همچون بال پرنده
داشت و دارای چهار س���ر بود .به این حیوان اختیار و قدرت
فرمانروایی داده شد.
7بع���د در خواب حیوان چهارم را دیدم که خیلی ترس���ناک
و قوی بود .این حیوان با دندانه���ای بزرگ و �آهنین ،قربانیان
خود را میدرید و میخورد ،سپس مابقی را در زیر پاهای خود
لگدمال میکرد .این حیوان با سه حیوان دیگر فرق داشت و
دارای ده شاخ بود8 .درحالیکه به شاخهایش نگاه میکردم،
دیدم یک شاخ کوچک از بین شاخها پیدا شد و سه شاخ اول
را از بیخ کند .این شاخ کوچک چشمانی مثل چشمان انسان
داشت و از دهانش سخنان ت ّکبر�آمیز جاری بود.
رؤیای موجود ازلی

�9آنگاه تختهایی را دیدم که در جاهای خود قرار داده شدند
و «موجود ازلی» بر تخت خود جلوس کرد .لباس او همچون
1617

دانیال 7

برف ،سفید و موهای سرش مانند پش ِم خالص بود .از تخت
او ش���علههای �آتش برمیخاس���ت و چرخهای �آن� ،آتش سوزان
ب���ود10 .رودی از �آتش در برابر او جاری بود .هزاران نفر او را
خدمت میکردند و میلیونها نفر در حضور او ایستاده بودند.
�آنگاه دفترها برای داوری گشوده شدند.
11بعد �آن حیوان چهارم را دیدم که کشته شد و جسدش در
�آتش سوخته گردید ،زیرا شاخ کوچک این حیوان هنوز هم سخنان
تک ّبر�آمیز میگفت12 .قدرت سه حیوان دیگر از �آنها گرفته شد ا ّما
اجازه داشتند که تا مدّتی به زندگی خود ادامه بدهند.
13در خواب موجودی را دیدم که ش���بیه انس���ان بود .او بر
ابرهای �آس���مان �آمد و به حضور موجود ازلی رف���ت14 .به او
ِ
قدرت سلطنت داده شد تا همۀ اقوام از هر
اختیار و جلال و
زبان و نژاد او را خدمت نمایند .قدرت او ابدی و س���لطنتش
بیزوال است.
تفسیر خواب دانیال

15من دانیال ،از دیدن �آن رؤیاها گیج و مبهوت شدم16 .پس
نزد یکی از کس���انیکه �آنجا ایس���تاده بود ،رفتم و تفس���یر �آن
رؤیا را از او پرس���یدم .او چنین شرح داد�«17 :آن چهار حیوان
بزرگ ،چهار پادشاه هستند که بر زمین ظهور میکنند18 ،ا ّما
مقدّس���ین خدای متعال ،قدرت س���لطنت را تا ابد به دس���ت
خواهند گرفت».
19بعد دربارۀ حیوان چهارم که ترس���ناک و دارای دندانهای
�آهنین و پنجههای برنزی بود و با سه حیوان دیگر فرق داشت و
قربانیان خود را میدرید و میخورد و زیر پا لگدمال میکرد ،از
او پرسیدم20 .همچنین دربارۀ �آن ده شاخ و شاخ کوچکی که
بعداً ظاهر شد و سه تا از �آن ده شاخ که از بیخ کنده شدند،
سؤال کردم� .آن ش���اخ کوچک همان ش���اخی بود که چشم
داشت و از دهانش سخنان ت ّکبر�آمیز جاری بود و از شاخهای
دیگر هولناکتر بود.
21درحالیکه نگاه میکردم دیدم که �آن شاخ با مقدّسین خدا
جنگید و بر �آنها پیروز شد�22 .آنگاه «موجود ازلی» �آمد و داوری
را شروع کرده از مقدّسین خدای متعال حمایت نمود و زمانی
رسید که قدرت سلطنت را به �آنها سپرد.
23او ب���رای من چنین ش���رح داد« :حیوان چهارم س���لطنت
چهارم بر زمین است .این سلطنت با سلطنتهای دیگر فرق
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دارد .تمام دنیا را پارهپاره نموده ،در زیر پاهای خود لگدمال
میکند24 .ده شاخ او ده پادشاه هستند که از همین سلطنت
ظهور میکنند .بعد پادشاه دیگری به سلطنت میرسد که با
س���ه پادشاه دیگر فرق دارد و �آنها را شکس���ت میدهد25 .او
برضد خدای متعال سخن میگوید ،بر مقدّسین ظلم میکند و
میکوشد که تمام قوانین و جشنهای مذهبی را تغییر بدهد.
مقدّس���ین خدا مدّت سه س���ال و نیم تحت تسلّط او خواهند
بود26 .سپس زمان داوری �آغاز میگردد و سلطنت این پادشاه
از او گرفته میش���ود و بکلّی از بین میرود�27 .آنگاه قدرت و
عظمت تمام سلطنتها به مقدّسین خدای متعال سپرده میشود.
سلطنت خدای متعال ابدی بوده ،تمام پادشاهان جهان او را
پرستش و از او اطاعت میکنند».
28این بود خوابی که دیدم و وقتی بیدار شدم ،بسیار پریشان
بودم .از ترس رن���گ از چهرهام پریده بود ،ول���ی از خوابم به
کسی چیزی نگفتم.

8

خواب دوم دانیال :قوچ و بُز

در سال سوم س���لطنت بلشصر خواب دیگری دیدم.
2در خواب دیدم که در ش���هر شوش ،پایتخت استان
عیلام ،در کنار رود اولای ایستاده بودم3 .وقتی به اطراف نگاه
میکردم ،قوچی را دیدم که دو ش���اخ بلند داشت و در کنار
رود ایستاده بود .بعد دیدم که یکی از این دو شاخ بلندتر شد.
4این قوچ به طرف مغرب ،شمال و جنوب شاخ میزد و هیچ
جانوری نمیتوانست در مقابل او بایستد و یا از دست او فرار
کند .هرچه دلش میخواست ،میکرد و قویتر میشد.
5هنگامیکه دربارۀ این وقایع فکر میکردم ،ناگهان یک ُبز
نر از غرب پیدا شد .او �آنقدر به سرعت میدوید که پاهایش
با زمین تماس پیدا نمیکرد .این ُبز که یک ش���اخ در وس���ط
چش���مان خود داش���ت6 ،با تمام قدرت به طرف �آن قوچ دو
شاخ ،که �آن را در کنار نهر دیده بودم ،دوید7 .بعد با خشم
زیاد به قوچ حمله کرد و هر دو ش���اخش را شکست و او را
که قدرت مقاومت نداشت ،به زمین انداخته پایمالش کرد و
کسی نبود که قوچ را از دست او نجات بدهد.
�8آن ُبز نر بینهایت بزرگ شد ا ّما درحالیکه به اوج قدرت خود
رسیده بود ،ناگهان شاخش شکست و به جای �آن چهار شاخ
بلند در چهار سمت مختلف در�آمد9 .از یکی از این شاخها،
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شاخ کوچکی بر�آمد و رو به جنوب و مشرق و سرزمین وعده
رشد کرد�10 .آنقدر نیرومند شد که علیه لشکر �آسمانی برخاست
و بعضی از ستارگان را بر زمین ریخت و پایمال کرد11 .او حتّی
برضد فرمانروای لشکر �آسمانی قیام کرده و از قربانیهایی که
روزانه به او تقدیم میکردند جلوگیری نموده ،معبد بزرگ وی
را ویران کرد12 .بهخاطر گناه قوم به او اجازه داده شد که قوی
گردد و مانع تقدیم قربانیهای روزانه شود� .آن شاخ هرچه دلش
خواست ،انجام داد و حقیقت را زیر پا گذاشت.
13بعد شنیدم که دو فرشتۀ مقدّس با هم گفتوگو میکردند.
یکی از دیگری پرس���ید« :تا چه زمان قربانیهای روزانه تقدیم
نخواهند شد؟ تا چه موقع گناه و شرارت جریان خواهد داشت؟
تا چه وقت لشکر �آسمانی و معبد بزرگ پایمال خواهد شد؟»
14شنیدم که فرشتۀ دیگر در جواب گفت« :دو هزار و سیصد روز
طول خواهد کشید و در این مدّت قربانیهای روزانه صبح و شام
تقدیم نخواهند شد .بعد معبد بزرگ دوباره �آباد خواهد شد».
جبرائیل خواب دانیال را تعبیر میکند

15وقتی کوش���ش میکردم که معنی خوابم را بدانم ،ناگهان
ش���خصی در برابر من ایس���تاد16 .صدایی را از �آن طرف رود
اولای ش���نیدم که میگفت« :ای جبرائیل ،خ���واب دانیال را
برایش تعبیر کن17 ».پس جبرائیل نزد من �آمد ،من ترس���یدم و
رو به زمین افتادم.
او به من گفت« :ای انس���ان فانی� ،آن خوابی را که دیدی
مربوط به زمان �آخر است18 ».درحالیکه او حرف میزد ،من
بیهوش بر زمین افتادم .ا ّما او مرا گرفت و از زمین بلند کرد 19و
گفت« :من �آمدهام تا به تو نشان بدهم که نتیجۀ خشم خداوند
چه خواهد بود .خوابی را که دیدی دربارۀ زمان �آخر است.
�«20آن قوچ دو شاخ را که در خواب دیدی ،سلطنت ماد و
پارس استُ 21 .بز نر پادشاهی یونان است و شاخ بلندی که در
وسط چشمانش بود ،اولین پادشاه �آن کشور میباشد22 .شاخی
که دیدی شکست و به جای �آن چهار شاخ دیگر در�آمد ،به
این معنی است که امپراتوری یونان چهار قسمت خواهد شد
و هر قسمت پادشاهی برای خود خواهد داشت .ا ّما هیچکدام
به اندازۀ پادشاه اول بزرگ نخواهد بود.
«23وقتی پایان س���لطنت �آنها نزدیک ش���ود و شرارت ایشان
نیز بس���یار زیاد گردد ،پادشاهی س���تمکار و حیلهگر برخواهد
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خاس���ت24 .او دارای قدرت زیادی میش���ود ا ّما نه با نیروی
خود .او عامل ویرانیهای عظیم خواهد شد .مطابق میل خود
کار خواهد کرد و بزرگان و قوم مقدّس خدا را خواهد کشت.
25با مهارت ،نقشههای فریبندۀ خود را عملی خواهد نمود و
با یک ی���ورش ناگهانی عدّۀ زیادی را از بی���ن خواهد برد .به
حدّی مغرور میگردد که علیه شا ِه شاهان شورش خواهد نمود
ا ّما سرانجام نابود میشود ،ولی نه به دست انسان26 .خوابی
را هم که دربارۀ قربانیهای روزانۀ صبح و شام دیدی به انجام
خواهد رسید ا ّما اکنون تو این خواب را پنهان نگهدار ،زیرا در
�آیندۀ خیلی دور عملی خواهد شد».
27سپس برای چند روز ضعیف و بیمار شدم .سپس برخاستم
و همچون گذشته به کارهاییکه پادش���اه به من سپرده بود،
مشغول شدم .ا ّما خوابی که دیده بودم ،فکر مرا مشغول کرده
بود ،زیرا دانستن �آن برای من مشکل بود.

9

دانیال برای قوم خود دعا میکند

در سال اول پادشاهی داریوش مادی پسر خشایارشاه که
بر بابلیها سلطنت میکرد2 ،من ،دانیال ،وقتی کتاب
ارمیای نبی را میخواندم ،فهمیدم که طبق کلامی که خداوند
به ارمیای نبی گفته بود ،اورشلیم میبایست مدّت هفتاد سال
ویران باقی بماند3 .پس در پیشگاه خداوند دعا و زاری کردم،
روزه گرفتم و پلاس پوشیدم ،خاکستر بر س���رم ریختم 4و در
دعا به گناهان خود اعتراف نموده گفتم:
«ای خداوند ،تو خدای بزرگ و با هیبت هستی .تو همیشه
به پیمان خود عمل میکنی و به کسانیکه تو را دوست دارند
و از اوامر تو اطاعت میکنند ،مح ّبتی پایدار نشان میدهی.
«5ا ّما ما گناه کرده و شرارت ورزیدهایم ،ما از دستورات تو
س���رپیچی کرده به راه خطا رفتهایم6 .ما به سخنان انبیایی که
از طرف تو بودند و کلام تو را به پادش���اهان و بزرگان قوم و
اجداد ما بیان کردند ،گوش ندادیم7 .ای خداوند ،تو عادلی
و ما شرمنده هستیم .ما مردم یهودیه و اورشلیم و تمام اسرائیل
بهخاطر خیانتی که به تو کردهایم ،در کشورهای دور و نزدیک
پراکنده شدهایم8 .بلی ای خداوند ،پادشاهان ،بزرگان و نیاکان
ما به تو گناه ورزیدند9 .ا ّما تو خدای بخشنده و مهربان هستی
و کسانیرا که به تو گناه کردهاند ،میبخشی10 .ای خداوند
خدای ما ،ما ب���ه کلام تو تو ّجه نکردهای���م و مطابق احکامی
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که به وسیلۀ انبیایت به ما دادی ،رفتار ننمودهایم11 .بلی تمام
اسرائیل از ش���ریعت تو تجاوز نموده و از اطاعت تو سرباز زده
اس���ت ،همۀ ما در پیش���گاه تو گناهکاریم و به همین خاطر،
لعنتهایی که در کتاب ِ
تورات بندهات موسی بیان شده ،بر سر ما
�آمده است12 .هر چیزی که دربارۀ ما و رهبران ما گفته بودی،
عملی شد� .آن بلای عظیمی که در اورشلیم بر سر ما �آمد ،در
هیچ جای دنیا دیده نشده است13 .این بلا طبق نوشتۀ تورات
موسی گریبانگیر ما شد ا ّما با وجود این باز هم نخواستیم که
از گناهان خود دس���ت بکش���یم و �آنچه را که نیکوست ،بجا
�آوریم تا تو از ما راضی شوی14 .بنابراین تو که ناظر کارهای
ما بودی� ،آن بلا را بر سر ما �آوردی ،زیرا تو ای خداوند خدای
ما ،همیش���ه عادلانه عمل میکنی ا ّما با وجود این ،ما باز هم
به کلام تو گوش ندادیم.
«15ای خداوند خدای ما ،تو با قدرت خویش ،قوم خود را
از مصر بیرون �آوردی و چنانک���ه امروز میبینیم ،نام تو در بین
اقوام مشهور شده اس���ت .هرچند ما گناهکار و شریر هستیم
ِ
عدالت کامل خود ،خشم و غضبت
16ا ّما ای خداوند ،بهخاطر
را از شهر اورشلیم و کوه مقدّس خود بازگردان .زیرا به سبب
گناهان ما و ش���رارت اجداد ما ،اورش���لیم و قوم تو در مقابل
همسایگان رسوا گشتهاند17 .خدایا ،اکنون به دعا و زاری من
گوش بده و بهخاطر نام خود ای خداوند ،نور روی خود را بر
معبد بزرگ خود که ویران گشته است ،بتابان18 .ای خدای
من ،گوش بده و دعای ما را بش���نو! چش���مانت را باز کن و
مصیبت ما و خرابی شهری را که نام تو را بر خود دارد ،ببین.
ما این را بهخاطر رحمت عظیمت از تو درخواست میکنیم ،نه
بهخاطر اینکه ما مردمان نیكویی هستیم19 .ای خداوند ،دعای
ما را بشنو ،ای خداوند ما را بیامرز .ای خداوند ،به تقاضای
ما گوش بده و �آن را اجابت نما ،شتاب کن و ت�أخیر مکن زیرا
که نام تو بر این قوم و بر این شهر قرار دارد».
هفتاد هفته

20درحالیکه مشغول دعا بودم و به گناهان خود و گناهان قوم
اسرائیل اعتراف مینمودم و به حضور خداوند ،خدای خود برای
معبد بزرگ التماس میکردم21 ،جبرائیل که او را قبلا ً در خواب
دیده بودم ،با سرعت پرواز کرد و هنگام قربانی شام نزد من �آمد
22و به من گفت« :ای دانیال ،من �آمدهام که به تو دانش و فهم
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ببخشم تا بتوانی این اسرار را بفهمی23 .در همان لحظهای که
مشغول دعا شدی ،دعای تو مستجاب شد و من �آمدهام تا به تو
خبر دهم ،زیرا خدا تو را بسیار دوست میدارد .پس اکنون تو ّجه
کن تا �آنچه را که در مورد خوابت میگویم ،بفهمی.
«24به امر خدا برای قوم تو و شهر مقدّس تو هفتاد هفته طول
میکشد تا فساد و ش���رارت از بین برود ،ک ّفارۀ گناهان داده
شود ،عدالت ابدی برقرار گردد ،معبد بزرگ دوباره تقدیس شود
و به این ترتیب رؤیاها و پیشگوییها به انجام برسند25 .بدان
و �آگاه باش که از زمان صدور فرمان بنای مجدّد اورش���لیم تا
ظهور پیشوای برگزیدۀ خدا ،هفت هفته و شصت و دو هفته
طول میکشد و با وجود اوضاع �آشفته ،اورشلیم با جادهها و
دیوارهایش بازسازی میشود26 .پس از �آن شصت و دو هفته،
�آن پیشوای برگزیده کشته میشود ا ّما نه عادلانه .سپس پادشاهی
با لشکریان خود به اورش���لیم و معبد بزرگ حمله کرده� ،آنها
را ویران میکند� .آخر زمان همچون توفان فرا میرسد و جنگ
و ویرانیهایی را که تعیین ش���ده ،با خود خواهد �آورد27 .این
پادشاه با اشخاص زیادی پیمان یک هفتهای میبندد ا ّما وقتی
نصف این مدّت بگذرد ،مانع تقدیم قربانیها و هدایا میشود.
سپس این ویرانگر ،معبد بزرگ را �آلوده میسازد ،ولی سرانجام
�آن چیزی که برای او تعیین شده بر سرش خواهد �آمد».

10

رؤیای دانیال در کنار رود دجله

در سال سوم شاهنشاهی کوروش ،شاهنشاه پارس،
دانیال که بلطشصر هم نامیده میشد ،رؤیای دیگری
دید و تعبیر �آن به او �آش���کار ش���د .این رؤیا حقيقت داشت و
دربارۀ یک جنگ بزرگ بود که در �آینده رخ میداد.
2من ،دانیال ،وقتی این رؤیا را دیدم ،سه هفته ماتم گرفتم.
3در ای���ن مدّت نه غذای لذيذ خوردم و نه لب به گوش���ت و
شراب زدم و نه موی خود را شانه کردم.
4در روز بیست و چهارم ماه اول سال ،در کنار رود بزرگ
دجله ایستاده بودم5 .وقتی به بالا نگاه کردم ،ناگهان کسی را
دیدم که لباس سفید کتانی پوشیده و کمربندی از طلای ناب
به کمر بس���ته بود6 .بدن او مثل جواهر میدرخش���ید ،رویش
برق میزد و چشمانش همچون شعلههای �آتش بودند و بازوها
و پاهایش مانند برنز صیقلی شده و صدایش شبیه همهمۀ گروه
بیشماری از مردم بود.
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7از �آن ع ّدهای که در �آنجا ایستاده بودیم ،تنها من �آن رؤیا را
دیدم .همراهان من �آنقدر ترسیدند که پا به فرار گذاشتند و خود را
پنهان کردند8 .من تنها ماندم و به �آن رؤیای عجیب مینگریستم.
رنگم پریده بود و تاب و توان نداشتم9 .وقتی �آن مرد با من سخن
گفت ،رو به خاک افتادم و بیهوش شدم10 .ا ّما دستی مرا لمس
نمود و مرا که دستها و پاهایم میلرزیدند ،از جا بلند کرد.
11فرشته به من گفت« :ای دانیال ،ای مرد بسیار عزیز خدا،
برخیز و به �آنچه که میخواهم به تو بگویم با دقّت گوش بده!
زیرا برای همین امر نزد تو فرس���تاده شدهام� ».آنگاه درحالیکه
هنوز میلرزیدم بر پا ایستادم.
12سپس به من گفت« :ای دانیال ،نترس! زیرا از همان روز
اول که در حضور خدای خود روزه گرفتی و از او خواس���تی
که به تو دانش و فهم بدهد ،درخواس���ت تو قبول شد و خدا
همان روز مرا نزد تو فرستاد13 .ا ّما فرشتهای که بر کشور پارس
حکمرانی میکند ،بیست و یک روز با من مقاومت نمود و مانع
�آمدن من شد .سرانجام میکائیل ،که یکی از فرشتگان اعظم
خداست ،به کمک من �آمد14 .من توانستم به اینجا بیایم و به
تو بگویم که در �آینده برای قوم تو چه حادثهای رخ میدهد،
زیرا این رؤیا را که دیدی مربوط به �آینده است».
15در تمام این مدّت س���رم را به زیر انداخته و گنگ بودم.
�16آنگاه �آن فرش���ته که شبیه انسان بود ،لبهایم را لمس کرد تا
بتوان���م حرف بزنم .من به او گفت���م« :ای �آقای من ،این رؤیا
�آنقدر مرا ترسانده اس���ت که دیگر تاب و توان در من نمانده
است17 .پس چگونه میتوانم با تو حرف بزنم؟ ق ّوت من تمام
شده است و به سختی نفس میکشم».
18او دوباره مرا لمس کرد و من ق ّوت یافتم19 .او گفت« :ای
مرد بسیار عزیز خدا ،نترس و نگران نباش!»
وقتی این را گفت ،ق ّوت یافتم و به او گفتم« :ای �آقای من،
حالا حرف بزن زیرا تو به من نیرو بخشیدی».
21-20او گفت« :میدانی چ���را نزد تو �آمدهام؟ من �آمدهام تا
بگویم که در کتاب حقیقت چه نوش���ته شده است .وقتی از
نزد تو بازگردم ،به جنگ فرشتهای که بر کشور پارس حکومت
میکند میروم .سپس با فرشتهای که بر یونان حکومت میکند،
خواه���م جنگید .در این جنگه���ا تنها میکائی���ل ،نگهبان قوم
اسرائیل ،به من کمک خواهد نمود».
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او مسئول حفاظت از من اس���ت 2و �آنچه را به تو
میگویم حقیقت است.
پادشاهی مصر و سوریه

سپس فرش���ته گفت« :سه پادش���اه دیگر در کشور پارس به
سلطنت میرسند و بعد از �آنها پادشاه چهارم زمام مملکت را
به دس���ت میگیرد .این پادشاه از همه ثروتمندتر میباشد و با
اس���تفاده از قدرت و ثروت خود ،همه را برضد کش���ور یونان
تحریک خواهد کرد.
�«3آن���گاه پادش���اه نیرومندی به قدرت خواهد رس���ید .او بر
کشور وسیعی فرمانروایی خواهد کرد .او هرچه بخواهد انجام
خواهد داد4 .ا ّما در اوج قدرت ،پادش���اهیاش از هم خواهد
پاشید و چهار قسمت خواهد شد .کسی از نسل او به سلطنت
نخواهد رسید ،زیرا پادشاهی او ریشهکن شده به دیگران داده
خواهد شد.
«5فرعون به قدرت خواهد رسید ،ا ّما یکی از سردارانش برضد
وی قیام کرده ،س���لطنت را از او خواه���د گرفت و با قدرت
زیادتری حکومت خواهد کرد6 .چند سال بعد ،پادشاهان مصر
و سوریه پیمان صلح امضاء میکنند و برای تحکیم این پیمان،
دختر فرعون با پادشاه سوریه ازدواج میکند .ا ّما عمر این پیمان
خیلی کوتاه خواهد بود ،زیرا �آن دختر با پدر و همراهانش کشته
میشوند7 .بعد یکی از خویشاوندان �آن دختر ،فرعون میشود
و برضد پادشاه سوریه به جنگ میرود و به قلعۀ او وارد شده،
او را شکس���ت خواهد داد8 .او ُبته���ا و ظروف قیمتی طلا و
نقرۀ سوریه را با خود به مصر میبرد .سپس برای مدّتی صلح
برقرار میشود9 .بعد پادشاه سوریه به مصر حمله میکند ،ا ّما
شکست میخورد.
«10پسران پادش���اه سوریه با س���پاه بزرگی برای جنگ �آماده
میشوند و همچون سیل وارد مصر شده ،به قلعۀ نظامی دشمن
حمله میبرند�11 .آنگاه فرعون با خش���م زیاد به جنگ پادشاه
سوریه میرود و سپاه بزرگ او را شکست میدهد12 .فرعون
از این پیروزی مغرور شده ،هزاران نفر از دشمنان خود را نابود
میکند ،ا ّما قدرت او دوامی نخواهد داشت.
«13پادشاه سوریه به کشور خود بازمیگردد و سپاهی بزرگتر
و مج ّهزتر از قبل تشکیل میدهد تا در وقت مناسب دوباره به
جنگ برود14 .در �آن زمان عدّۀ زیادی علیه فرعون قیام میکنند
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و حتّی بعضی از �آشوبگران قوم تو با �آنها همدست میشوند تا
همۀ پیشگوییها به انجام برسد ،ا ّما همگی شکست میخورند.
�15آنگاه پادشاه س���وریه می�آید و شهر مستحکم را محاصره و
تص ّرف میکند .سپاهیان مصر از جنگ دست میکشند و حتّی
بهترین سربازان �آنها نیز نمیتوانند مقاومت نمایند16 .تجاوزگران
سوریه هرچه دلشان بخواهد میکنند و کسی قادر نخواهد بود
از �آنها جلوگیری نماید .به سرزمین وعده وارد میشوند و �آن
را ویران میکنند.
«17پادشاه سوریه برای تص ّرف تمام کشور مصر نقشه میکشد
و برای این منظور با فرعون پیم���ان میبندد و یکی از دختران
خود را به همسری او درمی�آورد ،ا ّما نقشهاش عملی نمیشود.
�18آنگاه متو ّجه کشورهای ساحلی میگردد و بسیاری از �آنها را
تص ّرف میکند .ا ّما یکی از فرماندهان او را شکست میدهد
و او با خ ّفت و خواری عقبنشینی میکند19 .پادشاه سوریه
به وطن خویش باز میگردد ولی در راه شکس���ت میخورد و
اثری از او باقی نمیماند.
«20پس از او پادشاه دیگری به قدرت میرسد و برای افزایش
ثروت س���لطنت خود ،م�أموری را میفرس���تد تا از مردم باج و
خراج جمع کند� .آن پادشاه در مدّت کوتاهی کشته میشود،
ا ّما نه از خشم مردم یا در جنگ».
پادشاه شریر سوریه

21فرشته به کلام خود ادامه داده گفت« :پادشاه دیگر سوریه،
شخص شریری میباش���د که بدون اینکه حق پادشاهی داشته
باشد ،ناگهان �آمده و با حیله و نیرنگ زمام سلطنت را به دست
خواهد گرفت22 .او قدرت کاهن اعظم و هرکس دیگری را
که با او مخالفت کند ،از بین میبرد23 .بعد از اینکه با مردم
پیمان میبندد� ،آنها را فریب داده و با تعداد کمی از یاران خود،
قدرت را به دست خواهد گرفت24 .او با یک حملۀ ناگهانی
ب���ه حاصلخیزترین ناحیه حمله میب���رد و کارهایی میکند که
هیچیک از نیاکانش نکرده بودند .غنایم جنگی را بین پیروان
خود تقسیم میکند .بعد برای تص ّرف قلعههای جنگی نقشه
میکشد ،ا ّما نقشههایش عملی نخواهند شد.
«25بعد جر�أت یافته سپاه عظیمی را برای جنگ با مصر �آماده
میکند .فرعون هم با لشکری بسیار بزرگ و نیرومند به جنگ
او میرود ،ا ّما در اثر توطئهای شکست میخورد26 .مشاورین
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نزدیک او باعث سقوط او میش���وند و بسیاری از لشکریانش
تارومار شده ،به قتل خواهند رسید27 .سپس ،این دو پادشاه،
درحالیکه برضد یکدیگر توطئه چیدهاند ،بر س���ر یک س���فره
مینشینند و غذا میخورند و به هم دروغ میگویند ،ا ّما هیچ
كدام به مراد دل خود نخواهد رسید ،زیرا هنوز زمان مع ّین �آن
نرسیده است28 .پس پادشاه سوریه با غنایم فراوان دوباره عازم
وطن خود میشود و در راه بازگشت ،از سرزمین اسرائیل عبور
میکند و در �آنجا باعث خرابیهای بسیار میشود و سپس به
مملکت خود باز میگردد.
«29بع���د در زم���ان مع ّین یکبار دیگر به مصر لشکرکش���ی
میکند ،ا ّما این بار نتیجۀ کارش ب���ا دفعات قبل فرق خواهد
داشت30 ،زیرا رومیان با کشتیهای خود به مقابلۀ او می�آیند
و او وحشتزده عقبنشینی میکند.
«پادشاه سوریه از این شکست به خشم می�آید و با مشورت
یهودیان���ی که پیمان مقدّس را شکس���تهاند ،برای از بین بردن
پیمان مقدّس اقدام میکند31 .سپاهیان وی معبد بزرگ را �آلوده
ساخته و قربانیهای روزانه را متوقّف میسازند و ُبتی را در معبد
بزرگ قرار خواهند داد32 .با حیله و نیرنگ یهودیانی را که از
دین نیاکان خود برگشتهاند ،طرفدار خود میسازند ا ّما پیروان
خدا مخالفت کرده ،مانع او میشوند33 .در �آن زمان علمای
قوم شروع به تعلیم مردم میکنند ،ا ّما برای مدّتی ع ّدهای از �آنها
در �آتش انداخته میشوند ،بعضی با شمشیر به قتل میرسند و
برخی از �آنها زندانی گش���ته ،غارت میگردند34 .ا ّما در این
هنگام کمکهای اندکی به پیروان خدا خواهد رسید .بعد عدّۀ
بس���یاری با حیله به �آنها خواهند پیوس���ت35 .ع ّدهای از علما
به قتل خواهند رسید و این سبب میشود که قوم خدا پاک و
بی�آلایش گردند .این وضع تا زمانی که وقت مع ّین فرا رسد،
ادامه خواهد یافت.
«36پادشاه سوریه هرچه دلش بخواهد انجام خواهد داد .او
خود را برتر و بالاتر از خدایان دیگر میداند و به خدای خدایان
کفر میگوید و تا فرا رسیدن زمان مجازاتش ،به این کار ادامه
خواهد داد زیرا �آنچه را که خدا مق ّرر فرموده ،واقع خواهد شد.
37پادشاه سوریه نه به خدایی که نیاکانش او را بندگی میکردند،
تو ّجه میکند و نه به خدایی که محبوب زنان میباشد .در واقع
او به هیچ خدایی تو ّج���ه نمیکند ،زیرا او خود را بالاتر از هر
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خدایی میپندارد38 .یگانه خدایی که میپرس���تد� ،آن خدایی
خواهد بود که از قلعههای مستحکم محافظت میکند .به این
خداییکه نیاکانش او را نمیشناختند ،طلا ،نقره ،سنگهای
گرانبها و هدایای نفیس تقدیم خواهد کرد39 .با توکّل به این
خدای بیگانه به قلعههای مستحکم حمله میبرد و کسانی را
که از او اطاع���ت کنند به قدرت و حکومت میرس���اند و به
عنوان پاداش زمین را بین �آنها تقسیم میکند.
«40سرانجام ،فرعون به جنگ پادشاه سوریه می�آید و او هم
با ا ّرابههای جنگی و سواران و کشتیهای زیاد مانند گردباد به
مقابلۀ او میشتابد .پادشاه سوریه ،سیل�آسا به کشورهای زیادی
حمله میبرد41 .او حتّی به سرزمین وعده هم حمله خواهد کرد
و دهها هزار نفر را خواهد کشت ،ا ّما در سرزمینهای اَدوم و
مو�آب ،بازماندگان عمونیان فرار خواهند کرد42 .حتّی مصر و
بسیاری از کشورهای دیگر هم از دست او در امان نخواهند
ماند43 .او تمام خزانههای طلا و نقره و اشیای نفیس مصر را
تاراج میکند و اهالی لیبی و حبشه به او باج و خراج خواهند
داد44 .ا ّما از جانب مشرق و شمال خبرهایی به گوش او میرسد
و او را نگران و پریشان میسازد .پس خشمگین و برافروخته
برگشته ،در سر راه خود مردمان زیادی را نابود میکند45 .بین
دریا و کوهی که معبد بزرگ در بالای �آن واقع است ،چادرهای
شاهانۀ خود را برپا میکند .ا ّما در همانجا مرگش فرا میرسد
و بدون اینکه کسی به او کمک کند ،خواهد مرد».

12

زمان آخر

�آن فرشتهای که لباس سفید کتانی پوشیده بود ،به
کلام خود ادامه داده گفت« :در �آن زمان میکائیل،
فرشتۀ اعظم ،برای حمایت قوم تو می�آید و چنان دوران سختی
پیش می�آید که در تاریخ بشر سابقه نداشته است ،ا ّما هرکسی
از قوم تو که نامش در کتاب خدا نوش���ته شده باشد ،نجات
مییابد2 .بسياری از �آنانیکه مردهاند ،زنده میشوند .بعضی
برای حیات جاودانی و برخی برای خجالت و رسوایی ابدی.
3حکیمان همانند �آفتاب خواهند درخشید و کسانیکه مردم را
به راه راست هدایت کردهاند ،همچون ستارگان تا ابد تابناک
میشوند».
4بعد به من گفت« :ا ّما تو ای دانیال ،این پیش���گویی را در
دلت مخفی نگهدار و کتاب را ُمهر کن تا �آخر زمان فرا رسد.
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بسیاری از مردم بیهوده تلاش میکنند تا بفهمند که چه حوادثی
رخ خواهد داد».
�5آنگاه من ،دانیال ،نگاه ک���ردم و دو نفر دیگر را دیدم که
یکی در این سوی رود و دیگری در �آن سوی رود ایستاده بودند.
6یکی از �آنها که همان فرشتۀ سفیدپوشی بود که در این هنگام
در بالای رود ایستاده بود ،پرسید« :چقدر طول میکشد تا این
حوادث عجیب به پایان برسد؟»
7فرشته در جواب ،هر دو دست خود را به سوی �آسمان بلند
کرد و به نام خدای جاوید قسم خورد و گفت« :این وضع تا
سه سال و نیم ادامه خواهد یافت و وقتی ستمی که بر قوم خدا
میشود خاتمه یابد ،این حوادث هم به پایان خواهد رسید».
�8آنچه را که او گفت شنیدم ،ا ّما به مفهوم �آن پی نبردم .پس
پرسیدم�« :آقای من� ،آخر این وقایع چه میشود؟»
9او جواب داد« :ای دانیال ،اکنون برو ،زیرا �آنچه گفتم تا �آخر
زمان فرا برسدُ ،مهر شده و مخفی خواهد ماند10 .عدّۀ زیادی
پاک و طاهر میش���وند ،ولی مردم بدکار چیزی نمیفهمند و
به کارهای زشت خود همچنان ادامه میدهند .ا ّما خردمندان
همهچیز را درک خواهند کرد.
«11از وقتیکه قربانیهای روزانه منع شود و �آن بت در معبد
بزرگ قرار گیرد ،یکهزار و دویست و نود روز سپری خواهد
گش���ت12 .خوشا به حال کس���یکه صبر میکند تا این دورۀ
یکهزار و سيصد و سی و پنج روزه به پایان برسد.
«13ا ّما ای دانیال ،راه خ���ود را دنبال کن تا روز مرگت فرا
رس���د ،ا ّما بدان که در �آخر زمان زنده خواهی ش���د تا پاداش
خود را دریافت کنی».
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کتاب هوشع نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب هوشع نبی
معرفی کتاب
ّ

هوشع نبی ،در پادشاهی ش���مالی اسرائیل نب ّوت میکرد .او
بعد از عاموس نبی ،قبل از س���قوط سامره در زمان سختیها،
یعنی در سال  721قبل از میلاد نب ّوت میکرد .وی مخصوصاً
از بتپرستی و بیوفایی مردم به خدا نگران بود .هوشع به طرز
ش���جاعانهای ،تصویر یکی از اجداد خود را که با زنی بیگانه
ازدواج نمود ،ب���ه بیایمانی و بیوفایی م���ردم زمان خود ربط
میدهد .مانند همس���ر خود او «عومر» که او را ترک نموده و
نس���بت به او بیوفایی کرد .همینطور مردم سلطنت شمالی،
خدا را ترک کردهاند .بنابراین بر �آنها داوری خواهد شد .ا ّما در
انتها ،باز مح ّبت خدا را نسبت به �آنها بیان میکند که سرانجام
خدا ،قوم خود را به سوی خویش بازمیگرداند و روابط �آنها را
اصلاح میکند .این مح ّبت با جملاتی پر احساس بیان شده
است« :ای افرایم چگونه تو را ترک کنم و ای اسرائیل چطور
غصه میتپد و از
بگذارم که بروی ...دلم در قفسۀ سینهام از ّ
شدّت تر ّحم به رقّت می�آید8:11 ».
تقسیمبندی کتاب

ازدواج و خانوادۀ هوشع 5 :3 -1 :1
پیامی برضد پادشاهی اسرائیل 16 :13 -1 :4
پیامی دربارۀ توبه و وعدهها 9 -1 :14

1

این پیامی اس���ت از جانب خداوند در دوران س���لطنت
عزیا ،یوتام� ،آحاز و حزقیا ،پادشاهان یهودا و یر ُبعام پسر
یهو�آش ،پادشاه اسرائیل ،به هوشع پسر بئیری رسید.
زن و فرزندان هوشع

2نخس���تین باری که خداوند با هوش���ع سخن گفت ،چنین
فرمود« :برو با یک زن فاحشه ازدواج کن� .آن زن به تو خیانت
خواهد کرد و فرزندانی هم که برای تو خواهد زایید ،مانند او
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خواهند بود .به همین طریق ق���وم من مرا ترک کرده و به من
خیانت نموده است».
3پس هوش���ع رفت و با جومر دختر دبلایم ازدواج کرد� .آن
زن حامله شد و پسری به دنیا �آورد4 .خداوند فرمود« :نام این
کودک را یزرعیل بگذار ،زیرا بزودی پادشاه اسرائیل را مجازات
خواهم کرد و انتقام خونی را که جدشان ییهو ،در د ّرۀ یزرعیل
ریخته است ،خواهم گرفت5 .در �آن روز قدرت نظامی اسرائیل
را در دشت یزرعیل درهم خواهم شکست».
6جومر بار دیگر حامله شد و دختری زایید .خداوند به هوشع
فرمود« :نام او را لوروحامه ،یعنی 'رحمت نشده' بگذار ،زیرا
من دیگر بر قوم اسرائیل رحمت نخواهم کرد و �آنها را نخواهم
بخش���ید7 .ا ّما بر مردم یهودا رحم میکنم .من که خداوند،
خدای ایشان هستم� ،آنها را نجات خواهم داد ،ا ّما نه با کمان
و شمشیر و جنگ و نه با کمک اسبها و سوارانشان».
8بعد از �آنکه جومر ،لوروحامه را از ش���یر گرفت ،بار س���وم
حامله شد و پس���ری به دنیا �آورد9 .خداوند فرمود« :نام او را
لوعمی ،یعنی 'قوم من نیست' بگذار ،چرا که اسرائیل قوم من
نیست و من هم خدای �آنها نیستم».
اسرائیل دوباره بنا خواهد شد

10با وجود این ،تعداد مردم اسرائیل مانند ریگ دریا بیاندازه
و بیشمار خواهد شد .اکنون خداوند به �آنها میگوید« :شما
قوم من نیستید »،ولی روزی خواهد �آمد که خواهد گفت« :شما
فرزندان خدای زنده هستید11 ».مردم یهودا و اسرائیل با هم متّفق
میگردند و برای خود پیشوایی تعیین میکنند و مالک سرزمین
خود میشوند .روز یزرعیل ،چه روز بزرگی خواهد بود.
پس برادرانتان را عمی ،یعنی «قوم من» و خواهرانتان را
روحامه ،یعنی «رحمت شده» خطاب کنید.

2

جومر بیوفا  -اسرائیل بیوفا

2مادرتان را س���رزنش کنید ،زیرا او زن من نیس���ت و من
دیگر شوهر او نمیباشم .به او بگویید که از زناکاری دست
بردارد و روس���پیگری نکن���د3 ،وگرنه او را مانند روزی که
به دنیا �آمد ،برهنه میکنم و مانند بیابان و زمین خش���ک و
بی�آب از تش���نگی هلاک میسازم4 .بر فرزندانش هم رحم
نمیکنم ،زیرا �آنها فرزندان زنا هستند5 .مادرشان زنا کرده
و با بیش���رمی گفته است« :دنبال عاشقان خود میروم که
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به من نان و �آب و روغن زیتون و ش���راب و لباس پشمی و
ابریش���می میدهند».
6ا ّما من دیواری از خار و خس به دور او میکشم تا نتواند
راه خود را پیدا کند7 .هرقدر که دنبال عاش���قان خود بدود،
نمیتواند به �آنها برس���د ،به جستجویش���ان میرود ،ا ّما �آنها را
پیدا نمیکند� .آنگاه میگوید« :نزد شوهر اول خود برمیگردم،
زیرا وقتی همراه او بودم وضع خوبی داشتم».
8او نمیدانس���ت که من بودم که به او غلّه و ش���راب و
روغن و نقره و طلایی را که برای بت بعل مصرف میکرد،
میدادم9 .ولی حالا غلّه و شرابی را که در وقت و موسمش
برای او ته ّیه میکردم به او نخواهم داد و پوشاک پشمی و
ابریشمی را که برای پوشانیدن برهنگیاش به او میدادم ،پس
خواهم گرفت10 .ننگ او را در نظر عاشقانش �آشکار میسازم
و هیچکسی نمیتواند او را از دست من نجات بدهد11 .به
تمام خوش���یها ،عیدها ،جشنهای ماه نو و روزهای سبت
وی خاتم���ه خواه���م داد12 .تاکس���تانها و درختان انجیرش
را که میگفت ،اینها ُمزد من هس���تند که عاش���قانم به من
دادهاند ،خشک میسازم� .آنها را به جنگلی تبدیل میکنم
تا میوههایش خوراک حیوانات وحش���ی گ���ردد13 .خداوند
میگوید بهخاطر اینکه در روزهای عید برای بت بعل ُبخور
خوشبو دود میکرد ،خود را با انگش���تر و زیور می�آراست
و دنبال عاشقان خود میرفت و مرا فراموش میکرد ،او را
مج���ازات خواه���م ک���رد.
محبت خداوند به قوم خود
ّ

14پس دوباره او را به بیابان میبرم و با س���خنان مح ّبت�آمیز
دل او را به دس���ت می�آورم15 .در �آنجا تاکستانهایش را به او
پس میدهم« ،دشت عخور» یعنی دشت زحمات را برایش به
«دروازۀ امید» تبدیل میکنم .در �آنجا مانند روزهای جوانیاش،
هنگامیکه از سرزمین مصر بیرون �آمد ،سرود خواهد خواند.
16در �آن روز مرا به جای «بعل من»« ،شوهر من» صدا خواهد
کرد17 .او دیگر بعل را فراموش خواهد کرد و اس���م او را هم
به زبان نخواهد �آورد.
18در �آن زمان ،بین ش���ما و حیوانات وحشی ،مرغان هوا و
خزندگان پیمانی میبندم .کمان و شمشیر را از بین میبرم و به
جنگها پایان میدهم تا در �آسایش و امن ّیت زندگی کنید.
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 19تو برای همیشه همسر من میشوی
و با راستی و عدالت
و مح ّبت بیپایان و رحمت،
با تو پیمان همسری میبندم.
 20من به قول خود وفا خواهم کرد و تو را از �آن خود
خواهم ساخت.
�آنگاه تو مرا به عنوان خداوند خود خواهی شناخت.
 22-21در �آن روز ،دعاهای قوم خود اسرائیل را اجابت میکنم.
باران را بر زمین میبارانم
و زمین غلّه و انگور و زیتون تولید میکند.
 23قوم اسرائیل را برای خود در زمین میکارم.
بر کسانیکه «رحمت نشده» بودند رحمت میکنم
و به �آنهایی که گفته بودم
«قوم من نیستید» میگویم «شما قوم من هستید»
و �آنها جواب میدهند« :تو خدای ما هستی».

3

هوشع و زن بیوفا

خداوند به من فرمود« :برو و عشق خود را به همسرت
نشان بده ،هرچند که او معشوق مرد دیگری است و
زنا کار میباشد ،تو باید او را همانطور که من بنیاسرائیل را با
وجود اینکه خدایان دیگر را پرستش میکنند و نانهای کشمشی
را به �آنها تقدیم میکنند ،دوست میدارم ،دوست بداری».
2پس من رفت���م و �آن زن را به پانزده تکۀ نقره ،پنجاه س���یر
جو و مقداری روغن خریدم3 .به او گفتم« :مدّت زیادی باید
منتظر بمانی و در طول این مدّت باید از زناکاری دست بکشی
و با مردان دیگر همبستر نشوی و من هم منتظرت میمانم».
4به همین ترتیب بنیاسرائیل نیز سالهای زیادی بدون پادشاه و
رهبران ،بدون قربانی و ستونهای مقدّس و بدون بت خواهند
بود5 .ا ّما زمانی خواهد �آمد که بنیاسرائیل به سوی خداوند،
خدای خود و داوود پادشاهشان برمیگردند� .آنگاه در زمانهای
�آخر �آنها با ترس به سوی خداوند خواهند �آمد و از احسان او
برخوردار خواهند شد.

4

ا ّتهام خداوند علیه بنیاسرائیل

ای بنیاسرائیل ،به کلام خداوند گوش بدهید .خداوند
ساکنان این سرزمین را محاکمه میکند ،زیرا در �آنجا
وفاداری ،صداقت و خدا شناسی وجود ندارد2 .بلکه نفرین،
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دروغ گویی� ،آدمکش���ی ،دزدی ،زناکاری و خونریزی وجود
دارد3 .بنابراین زمین خش���ک خواهد ش���د و همۀ ساکنان �آن
همراه با حیوانات وحش���ی ،مرغان هوا و حتّی ماهیان دریا از
بین خواهند رفت.
ا ّتهام خداوند علیه کاهنان

4خداوند میفرماید« :هیچکس نباید دیگری را سرزنش کند
و او را گناهکار بداند .ای کاهنان ،من شما را متّهم میکنم.
5ش���ب و روز مرتکب خطا و لغزش میش���وید .انبیا هم بهتر
از شما نیستند .من مادرتان ،اس���رائیل را نابود میکنم6 .قوم
من بهخاطر اینکه مرا نمیشناس���ند ،هلاک میشود .شما ای
کاهنان نخواستید که مرا بشناسید و تعالیم مرا رد کردید ،پس
من هم شما را طرد میکنم و پس���ران شما را به عنوان کاهن
نخواهم شناخت.
«7هرچقدر تعداد شما زیادتر شد ،گناهان شما هم نسبت به
من زیادتر شد .پس من هم جلال شما را به ننگ تبدیل میکنم.
8کاهنان از گناهان مردم برای منفعت ش���خصی خود استفاده
میکنند و بنابراین مردم را به گناه کردن تشویق مینمایند9 ،پس
هم کاهنان و هم مردم را بهخاطر گناهانشان مجازات خواهم کرد.
10خواهید خورد ،ا ّما سیر نخواهید شد؛ الهۀ باروری را پرستش
خواهید کرد ،ا ّما به تعدادتان افزوده نخواهد ش���د ،زیرا مرا که
خدای شما هستم ،ترک کرده ُبتها را پرستش میکنید.
خدا بتپرستی را محکوم میکند

«11زنا ،ش���راب کهنه و نو ،عقل قوم مرا از بین برده است.
�12آنها از یک تکه چوب بیجان راهنمایی میطلبند و از عصای
چوبی میخواهند که از �آینده به �آنها خبر بدهد .دلبستگی به
زناکاری� ،آنها را گمراه کرده است .بنابراین ،نسبت به خدای
خود خیانت کرده و به دنبال خدایان دیگر رفتهاند13 .بر روی
کوهه���ا و بالای ت ّپهها قربانی میکنن���د و در زیر درخت بلوط
و هر نوع درخت دیگری که س���ایۀ خوبی داشته باشدُ ،بخور
میسوزانند.
«در نتیجه دخترانتان به فحشا و عروسانتان به زناکاری کشیده
میشوند14 .ا ّما من دختران و عروسانتان را بهخاطر کارهایشان
مجازات نمیکنم ،زیرا خود شما مردها با فاحشههای پرستشگاهها
به جاهای خلوت میروی���د و به اتّفاق �آنها ب���رای ُبتها قربانی
میکنید .مردم نادان از بین خواهند رفت.
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«15اگرچه مردم اسرائیل زنا میکنند ،ا ّما ای یهودا ،تو مرتکب
چنین گناهی نشو .برای پرس���تش به جلجال و یا بیت�آون نرو
و به نام خدای زنده س���وگند نخ���ور16 .مردم اس���رائیل مانند
گوساله سرکش هستند ،خداوند چگونه �آنها را مثل گوسفندان
به چراگاههای سرسبز ببرد؟ 17افرایم دلبستۀ ُبتها شده است،
پس او را تنها به حال خود بگذار�18 .آنها بعد از �آنکه شراب
مینوشند ،برای ارضای شهوت به دنبالفاحشهها میروند� .آنها
رسوایی را بر ع ّزت و شرافت ترجیح میدهند19 .بادی شدید
�آنها را خواهد برد و بهخاطر قربانیهایی که برای ُبتها کردهاند،
رسوا خواهند شد.

5

داوری برضد اسرائیل

توجه کنید! ای
«ای کاهنان بشنوید! ای قوم اسرائیل ّ
خاندان پادشاه گوش بدهید! شما محکوم هستید ،زیرا
در مصفه همچون دامی گشتید و در کوه تابور مانند دام شدید.
2ای مردم سرکش ،ش���ما را بهخاطر کشتار بیحد ،مجازات
میکنم3 .من اس���رائیل را میشناسم و کارهای وی هم از من
مخفی نیست .اسرائیل زنا کرده و �آلوده شده است».
هوشع علیه بتپرستی هشدار میدهد

4کارهایشان مانع بازگشت �آنها به سوی خدایشان است ،زیرا
روح زناکاری در �آنها رخنه کرده است و نمیتوانند خداوند را
بشناسند5 .غرور قوم اسرائیل علیه �آنها شهادت میدهد .مردم
افرای���م در زیر بار گناه میلغزند و یهودا ه���م با �آنها یکجا به
زمین میخورد�6 .آنها با رمه و گلّۀ خود به جستجوی خداوند
میروند ،ا ّما او را نمییابند ،زیرا او خود را از �آنها دور ساخته
است�7 .آنها به خداوند خیانت کردهاند و فرزندان غیر مشروع
به وجود �آوردهاند .پس اکنون �آنها و سرزمین ایشان بزودی از
بین خواهند رفت.
جنگ بین یهودا و اسرائیل

8ش���یپور جنگ را در جبعه و زنگ خطر را در رامه به صدا
در �آورید و در بیت �آون فریاد بزنید .ای مردم بنیامین ،از ترس
بلرزی���د! 9ای افرای���م روز مجازات تو نزدیک اس���ت و بزودی
ویران میش���وی .به بنیاس���رائیل اعلام میکنم ک���ه این واقعه
حتمی است.
10خداوند میفرماید« :رهبران یهودا زمینها را غارت میکنند،
بنابراین من خشم خود را مانند سیلاب بر �آنها فرو خواهم ریخت.
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11اس���رائیل مورد قهر من قرار گرفته اس���ت و در روز محاکمه
درهم کوبیده میشود ،زیرا پیرو چیزهای باطل گردیده است.
12بنابراین ،من برای اسرائیل مانند بید که پشم را از بین میبرد
خواهم بود و ریشۀ یهودا را نابود میکنم.
«13وقتی اسرائیل دید که تا چه حد بیمار است و یهودا که
جراحت او تا چه حد است ،افرایم به کشور �آشور روی�آورد و
به پادشاه بزرگ �آن پناه برد .ا ّما امپراتور �آشور قادر نیست که
او را شفا بدهد و یا زخمش را مداوا نماید14 .مانند شیری که
ش���کار خود را میدرد ،من افرایم و یهودا را میدرم و با خود
میبرم و هیچکسی نمیتواند �آنها را از چنگ من برهاند.
«15سپس �آنها را ترک خواهم کرد و به مکان خود برمیگردم
تا �آنها به گناهان خود �آگاه گردند و طالب روی من ش���وند و
در تنگی خود از من درخواست کمک نمایند».

6

توبۀ دروغین اسرائیل

مردم میگویند« :بیایید به سوی خداوند بازگردیم ،زیرا
او که ما را دریده است ،ما را شفا میبخشد و او که
ما را مجروح ساخته ،ما را درمان خواهد کرد2 .پس از دو سه
روز ما را زنده خواهد ساخت و ما در حضور او زندگی خواهیم
کرد3 .پس باید بکوشیم تا خداوند را بشناسیم .همانگونه که
دمیدن سپیدۀ صبح و ریزش باران بهاری قطعی است ،خداوند
نیز به سوی ما باز خواهد گشت.
«4ای افرایم و ای یهودا ،با شما چه کنم؟ دوستی و مح ّبت
شما همچون مه و شبنم صبحگاهی زودگذر است5 .به همین
دلیل من انبیای خود را فرستادهام تا پیام مرا به شما برسانند که
هلاکت شما حتمی و داوری من مانند صاعقهای بر شما فرود
خواهد �آمد6 .من از ش���ما مح ّبت پایدار میخواهم نه قربانی.
من خواهان هدایای سوختنی ش���ما نیستم ،بلکه از شما توقع
دارم که مرا بشناسید.
«7ا ّما �آنه���ا مانند �آدم ،پیمان مرا شکس���تند و به من خیانت
کردند8 .جلعاد ،شهر گناهکاران و قاتلان است9 .کاهنان �آن
مانند راهزنان در راه ش���کیم در کمین مردم مینشینند و خون
مردم را میریزند و دست به هر نوع جنایتی میزنند10 .من در
اسرائیل شاهد کارهای زشتی بودهام .مردم ُبتها را پرستش کرده
و خود را ناپاک ساختهاند.
«11برای تو نیز ای یهودا ،روزی را برای مجازات تعیین کردهام.
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7

«هرگاه خواستم قوم اسرائیل را شفا بدهم و �آنها را دوباره
کامران سازم ،دیدم که افرایم و سامره از گناه و کارهای
بد دست نمیکشند� .آنها یکدیگر را فریب میدهند و از خانهها
دزدی و در جادهها راهزنی میکنند�2 .آنها نمیدانند که من از
کردار زشت �آنها چشم نمیپوشم .کارهای بدشان �آنها را از هر
طرف احاطه کرده است و من همه را به چشم خود میبینم.
توطئه در کاخ

«3پادشاه را با ش���رارت خود و رهبران را با دروغ خود شاد
میسازند�4 .آنها همگی زناکارند و �آتش شهوت �آنها مانند تنوری
است که نانوا �آن را شعلهور میسازد تا زمانی که خمیر �آمادۀ
پختن شود5 .در روزی که پادشاه جشن میگیرد ،رهبران مست
شراب میشوند و او هم با کسانیکه مسخرهاش میکنند ،هم
پیاله میگردد6 .دلهایشان از مکر و فریب همچون تنور داغی
است .خشم و غضب �آنها تمام شب به �آرامی میسوزد و همین
که صبح شد� ،آتش �آن شعلهور میگردد.
«7همۀ �آنها مثل تنو ِر سوزان هستند ،رهبران خود را کشتند.
پادشاهانشان یکی پس از دیگری به قتل رسیدهاند ،ولی هیچکسی
نیست که از من کمک بطلبد.
«8اس���رائیل با بیگانگان �آمیزش کرده و مانند نان نیم پخته قابل
خوردن نیست�9 .آمیزش با اقوام بیگانه نیرویش را از بین برده است،
ا ّما خودش نمیداند .موی سرش سفید شده است ،ولی او از �آن
بیخبر است10 .خودخواهی اسرائیل او را رسوا میکند ،ا ّما با همۀ
اینها طالب خداوند ،خدای خود نیستند و به سوی او باز نمیگردند.
11اسرائیل مانند کبوتر ،نادان و بیشعور است .او گاهی از مصر کمک
میخواهد و گاهی به طرف �آشور میرود12 .ا ّما من تور خود را بر
او میاندازم و او را مانند پرندهای از هوا به زمین می�آورم� .آنگاه او را
مطابق کارهای زشتی که انجام داده است مجازات میکنم.
«13وای به حال �آنها زیرا از من فرار کردند ،باید هلاک شوند
زیرا که بر من عصیان ورزیدند .خواستم �آنها را نجات بدهم،
ولی �آنها با من صادق نبودند�14 .آنها از صمیم دل به حضور
من دعا نمیکنند ،بلکه به بستر خود میروند و ناله و گریه سر
میدهند .به شیوۀ بتپرستان برای غلّه و شراب دعا میکنند و
علیه من شورش میکنند15 .این من بودم که �آنها را پرورش دادم
و به �آنها نیرو بخش���یدم ،ولی �آنها در عوض ،برضد من توطئه
چیدند�16 .آنها به چیزی رو می�آورند که س���ودی ندارد .مانند
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کمان کجی هستند که نمیتوان بر �آن اعتماد کرد .رهبران �آنها
بهخاطر زبان بد خویش با شمشیر کشته میشوند و مصریان به
�آنها میخندند و �آنها را مسخره میکنند».

8

خداوند بتپرستی اسرائیل را محکوم میکند

خداوند میفرماید« :ش���یپور خطر را بنوازید! دشمنان
مانند عقاب بر سر قوم من هجوم می�آورند ،زیرا قوم من
پیمان مرا شکسته و از تعالیم من سرپیچی کردهاند2 .با اینکه
مرا خدای خود میخوانند و ا ّدعا میکنند که قوم من هستند و
مرا میشناسند3 ،اسرائیل نیکویی را ترک کرده است ،بنابراین
دشمنان در تعقیب �آنها هستند.
�«4آنها بدون مش���ورت من ،برای خود پادشاه تعیین کردند و
رهبران خود را ب���دون موافقت من برگزیدند .برای خود ُبتهایی
از طلا و نقره ساختند ،بنابراین نابود خواهند شد5 .ای سامره،
از گوسالۀ طلایی تو نفرت دارم� .آتش خشم من علیه ساکنان تو
برافروخته شده است .کی از بتپرستی و گناه دست میکشی؟
�6آن گوس���اله ،خدا نیست! بلکه س���اختۀ دست یک صنعتگر
اسرائیلی است .گوسالۀ سامره تکهتکه خواهد شد�7 .آنها باد را
میکارند و گردباد را درو میکنند .زمین �آنها محصولی نخواهد داد
و اگر محصولی هم بدهد ،خوراک بیگانگان میشود8 .اسرائیل
از بین رفته و نزد اقوام دیگر مانند ظرفی شکس���ته و بیمصرف
شده است9 .مثل گورخری تنها و �آواره گردیده است و از �آشور
کمک میطلبد و برای حمایت خود اقوام دیگر را اجیر میکند.
10حالا من ایشان را جمع میکنم و به اسارت میفرستم تا در زیر
بار ظلم امپراتور �آشور و م�أموران او از پا بیفتند.
�«11آنها قربانگاههای زیادی برای �آمرزش گناه س���اختند ،ا ّما
�آن قربانگاهها خود مکانی برای گناه کردن شدند12 .برای �آنها
احکام بیشماری نوش���تم ،ولی �آنها همۀ �آن احکام را بیگانه
پنداشته ،رد کردند13 .گرچه �آنها برای من قربانیهایی تقدیم
میکنند و گوش���ت �آنها را میخورند ،ا ّم���ا من هیچیک از �آن
قربانیها را نمیپسندم .خطاهایشان را فراموش نمیکنم و �آنها
را بهخاطر گناهشان جزا میدهم و به مصر بازمیگردانم.
«14اسرائیل خالق خود را فراموش کرده و برای خود قصرها
ساخته است .یهودا به تعداد شهرهای مستحکم خود افزوده
است ،ولی من �آتشی را خواهم فرستاد تا این قصرها و شهرها
را به خاکستر تبدیل کند».
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9

جزای گناهان اسرائیل

ای اسرائیل ،مانند اقوام دیگر وجد و خوشی نکن ،زیرا
تو خدای خود را ترک گفتهای و به او خیانت کردهای.
در همهجا مانند فاحشهها خودفروشی نمودهای2 .ا ّما بزودی غلّه
و روغن به اندازۀ کافی نخواهی داش���ت و شرابی هم نخواهد
بود3 .قوم اسرائیل دیگر در سرزمین خداوند زندگی نخواهند
کرد ،بلکه به مصر و �آش���ور به اسارت برده خواهند شد و در
�آنجا غذا و خوراک ناپاک خواهند خورد4 .در �آن سرزمینهای
بیگانهایشان نخواهند توانست به خداوند شراب هدیه کنند و یا
برای او قربانی بیاورند .هرکسی از خوراک �آنها بخورد ،ناپاک
خواهد شد .مانند خوراکی که در مراسم سوگواری میخورند.
فقط برای جلوگیری از گرسنگی استفاده خواهد شد ،چیزی
از �آن ب���رای هدیه به معبد بزرگ خداوند برده نخواهد ش���د.
5پس در ایّام عید و روزهای خاص خداوند چه خواهند کرد؟
6هنگامیکه فاجعه فرا رس���د و مردم پراکنده گردند ،مصریان
ایشان را برای دفن کردن در شهر ممفیس جمع خواهند کرد.
س نقرهای را جمع میکردند و همچنین
در جاهایی که اشیای نفی ِ
در خانههایشان خار و خس خواهد رویید.
7مردم اسرائیل بدانند که زمان عقوبت و مکافات ایشان فرا
رسیده است .گناه و خطای قوم اس���رائیل زیاد است ،زیرا از
روی بغ���ض و نفرت ،نبی را احمق میگویند و کس���ی را که
از خدا الهام میگیرد ،دیوانه میخوانند8 .نبی از جانب خدا
�آمده است تا نگهبان قوم او باشد ،ا ّما به هرجایی که میرود،
برایش دامی نهاده شده است .این مردم حتّی در معبد بزرگ
هم دشمنی خود را نشان میدهند�9 .آنها مانند روزهایی که در
جبعه بودند ،بینهایت خود را فاسد ساختهاند .خدا گناهانشان
را فراموش نمیکند و �آنها را به جزای کارهایشان میرساند.
گناه اسرائیل و نتیجۀ آن

10خداوند میفرماید« :وقتی اسرائیل را یافتم برای من مانند
انگور در بیابان و یافتن نیاکانشان مانند نوبر انجیر ،برایم ل ّذتبخش
بود .ا ّما وقتی به شهر فغور رفتند ،خود را وقف بت بعل کردند
و بزودی مثل خدایانی که عاش���ق �آنها بودند مکروه و ناپاک
شدند11 .شکوه افرایم مانند پرندهای پرواز میکند .زنهای ایشان
دیگر حامله نمیشوند و جنینی در رحم بسته نمیشود و ب ّچهای
به دنیا نخواهد �آمد12 .اگر هم فرزندانش���ان بزرگ شوند ،من
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همه را از �آنها میگیرم و یک نفر را هم زنده نمیگذارم .وای
به حال �آنها وقتیکه من �آنها را ترک کنم!»
13زمانی افرایم مانند نخل خرما در جای باصفایی روییده بود،
ا ّما اکنون باید فرزندان خود را به کشتارگاه ببرد14 .خداوندا،
برای این قوم از تو چه طلب کنم؟ رحمهایی که نتوانند جنین را
در خود بپرورانند و پستانهای خشکی که نتوانند شیر بدهند.
قضاوت خداوند بر بنیاسرائیل

15خداوند میفرماید« :تمام شرارت این قوم از جلجال شروع
شد و در همانجا بود که من از �آنها بیزار شدم .بهخاطر همین
شرارتش���ان� ،آنها را از خانۀ خود بیرون میکنم .دیگر �آنها را
دوست نخواهم داشت ،زیرا همۀ رهبران ایشان سرکش هستند.
16بنیاسرائیل چون گیاهی است که ریشهاش خشکیده و میوهای
نمیدهد .ایشان فرزندی نخواهند داشت ،ا ّما اگر فرزندی هم
داشتند که برایشان عزیز باشد ،او را خواهم کُشت».
نبی در مورد اسرائیل سخن میگوید

17خدای م���ن �آنها را ترک خواهد ک���رد� .آنها در بین اقوام
دیگر س���رگردان و �آواره خواهند شد ،زیرا به کلام خدا گوش
ندادند.
قوم اس���رائیل مانند تاک ُپر از انگور است .هرقدر
ثمرشان زیاد میشود ،به همان اندازه قربانگاههای
بیشتری میسازند و هرقدر که محصولات زمینشان فروان گردد،
ستونهای مقدّس سنگی زیباتری برای پرستش میسازند2 .دلهای
�آنها پر از فریب است و اینک باید سزای گناه خود را ببینند.
خداوند قربانگاههای ایش���ان را ویران میکند و ُبتهای �آنها را
از بین میبرد.
�3آنها ب���زودی خواهند گفت« :ما پادش���اه نداری���م ،زیرا از
خداوند نترسیدیم ،ا ّما پادش���اه چه کاری میتوانست برای ما
بکند؟» �4آنها حرفهای بیجا میزنند ،قسم دروغ میخورند و
عهد و پیمانشان همه دروغ است ،بنابراین عدالت چون گیاهی
زهر�آگین در زمین شخم زده ،خواهد ُرست.
5اهالی سامره میترسند که مبادا به گاو طلایی بیت �آون �آسیبی
برسد .مردم و کاهنان بتپرس���ت �آن بهخاطر جلال از دست
رفتۀ بت خود شیون میکنند و ماتم میگیرند6 .بت ایشان به
�آشور برده میشود تا �آن را به امپراتور بزرگ �آنجا هدیه بدهند.
افرایم شرمنده میشود و اسرائیل بهخاطر درخواست کمک از
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بت ،خجل و رس���وا میگردد7 .پادشاه سامره مثل ِ
کف روی
�آب نابود میشود8 .پرستشگاههای �آون ،جاییکه مردم اسرائیل
بتپرستی میکنند از بین میروند و در قربانگاههای �آنها خار و
خس میروید .مردم به کوهها و ت ّپهها میگویند« :ما را پنهان
کنید و ما را بپوشانید».
خداوند داوری بر اسرائیل را اعالم میکند

9خداوند میفرمای���د« :ای ق���وم اس���رائیل ،ش���ما از زمان
اقام���ت در جبعه تا به ح���ال گناه کردهاید و ب���ه گناه خود
ادامه دادهاید� .آیا کسانیکه در جبعه دست به گناه زدند،
در جنگ از بی���ن نرفتند؟ 10پس من علی���ه این قوم گناهکار
برمیخی���زم و �آنها را تنبیه میکنم .اق���وام دیگر را به جنگ
�آنها میفرس���تم تا �آنها بهخاط���ر تمام گناهان���ی که مرتکب
ش���دهاند ،مجازات ش���وند.
«11اس���رائیل مانند گوسالۀ تربیت ش���ده ،به کوبیدن خرمن
علاقه داش���ت و ی���وغ س���نگینی برگردن ظریف او گذاش���ته
نش���ده بود ،ا ّما حالا تصمیم گرفتهام که او را برای کارهای
س���ختتر �آماده سازم .یهودا باید ش���یار کند و اسرائیل زمین
را بیل بزند12 .پس تخ���م عدالت بکارید تا محصول مح ّبت
پایدار درو کنید .زمین س���خت دلهای خود را نرم س���ازید،
زیرا اکنون وقت �آن اس���ت که طالب خداوند باشید تا او نیز
باران رحمت و عدالت خود را بر ش���ما بباراند13 .ا ّما شما
تخم بدی و شرارت را کاشتید و محصول ظلم و بیانصافی
را درو کردی���د و ثم���رۀ دروغهایت���ان را خوردی���د.
«زیرا ش���ما به ق ّوت و تعداد جنگجوی���ان خود تکیه کردید،
14جنگ مردم شما را دربر میگیرد و همۀ دژهای شما ویران
خواهند ش���د .همانگونه که ش���لمان ش���هر بیت اربیل را در
جنگ ویران کرد و مادران و فرزندانشان را کشت15 .ای مردم
بیتئیل ،بهخاطر کثرت گناهانتان شما هم به همین سرنوشت
گرفتار میشوید و در همان ابتدای جنگ ،پادشاه اسرائیل کشته
خواهد شد».

11

محبت خدا به قوم سرکش خود
ّ

خداوند میفرماید:
«هنگامی اسرائیل کودک بود ،او را دوست داشتم.
و پسر خود را از مصر فراخواندم.
 2ا ّما هرقدر او را به سوی خود خواندم،
1642

هوشع 11

از من دورتر شد و برای بعل قربانی کرد
و برای ُبتها ُبخور خوشبو سوزانید.
 3این من بودم که به اسرائیل راه رفتن را �آموختم
و �آنها را در �آغوش خود پروراندم،
ولی �آنها ندانستند که من �آنها را پرورش دادم.
 4با رشتۀ مح ّبت و دوستی �آنها را به سوی خود جذب
کردم،
یوغ سنگین را از دوش �آنها برداشتم
و به �آنها خوراک دادم.
«5چون �آنها نمیخواهند که به سوی من بازگردند ،پس دوباره
به مصر فرستاده میشوند و امپراتور �آشور بر �آنها سلطنت خواهد
کرد6 .دش���منان با شمشیر بر �آنها هجوم می�آورند ،سنگرها و
دروازههای ایشان را درهم میشکنند و نقشههای �آنان را باطل
میسازند7 .قوم من تصمیم گرفتهاند که مرا ترک کنند .حتّی
اگر �آنها نزد قادر متعال التماس کنند ،هیچکس به فریادش���ان
نخواهد رسید.
« 8ای افرایم ،چگونه تو را ترک کنم
و ای اسرائیل چطور بگذارم که بروی؟
نمیتوانم با تو مانند ادمه و صبوئیم رفتار کنم.
غصه میتپد
دلم در قفسۀ سینهام از ّ
ترحم به رقّت می�آید.
و از شدّت ّ
 9از شدّت خشم خود جلوگیری میکنم
و دیگر تو را از بین نمیبرم،
زیرا من خدا هستم ،نه انسان.
من خدای قدّوس هستم و در بین شما ساکن میباشم.
با قهر و غضب نزد شما نمی�آیم.
�«10آنها از من که خداوند هس���تم ،پی���روی میکنند و من
مانند ش���یر بر دش���منان میغ ّرم و چون غ ّرش کنم ،فرزندان
او لرزان و ش���تابان از غرب بازمیگردن���د11 .همچون فوج
پرندگان از مصر و مانند کبوتران از �آشور پرواز خواهند کرد
و من �آنها را به خانههایش���ان برمیگردان���م ».من ،خداوند
س���خن میگویم.
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گناه قوم اسرائیل

12خداوند میفرماید« :افرایم با دروغهای خود و اس���رائیل با
نیرنگ مرا احاط���ه کردهاند و یهودا هنوز برضد من که خدای
قدّوس و امین هستم شورش میکند».
کارهای مردم اسرائیل از صبحگاه تا شامگاه بیهوده
و ویرانگر است .خیانت و خشونت در میان ایشان
فزونی خواهد یافت .ایش���ان با �آشور پیمان میبندند و با مصر
بازرگانی میکنند.
2خداوند از یهودا شکایت دارد و اسرائیل را به سزای کارهایشان
میرساند و مطابق کارهایی که کرده است ،او را جزا میدهد.
3در رحم مادر با حیله جای برادر خود را گرفت و وقتی بزرگ
شد با خدا مبارزه کرد4 .با فرشته دست و پنجه نرم کرد و پیروز
شد .بعد با گریه و زاری از فرشته خواست که برکتش بدهد.
در بیتئیل خدا را دید و در �آنجا با او صحبت کرد 5با همان
خداوند ،خدای متعال که نامش معروف و مشهور است6 .پس
ای اسرائیل ،به سوی خدای خود بازگرد .با دوستی و عدالت
زندگی کن و با صبر و بردباری همیشه منتظر خدا باش.
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نبوتهای بیشتر برای داوری
ّ

7خداوند میفرماید« :مردم اسرائیل به فروشندهای میمانند که
با ترازوی تقلّبی معامله میکند و به فریب و حیله علاقه دارد.
8افرایم با غرور میگوید' :من ثروتمند هستم و همۀ این دارایی
و ثروت را خودم به دس���ت �آوردهام و در کس���ب و کار خود
خیانت نکردهام و گناهی ن���دارم9 '.ا ّما من خداوند خدای تو
هستم که تو را از مصر بیرون �آوردم ،من تو را دوباره در چادر
ساکن میگردانم مانند روزهای برگزاری عیدهای مذهبی.
«10من با انبیا صحبت کردم� ،آنها را با رؤیاها و َمثَلهای زیاد
نزد شما فرستادم تا شما را از ارادۀ من �آگاه سازند11 .ا ّما بازهم
در جلعاد دس���ت از گناه و خطا نکشیدید و در جلجال برای
ُبتها قربانی کردید و قربانگاههایتان هنوز هم مثل تودههای سنگ
در همهجا و حتّی در کشتزارها دیده میشوند».
12جدشان یعقوب به سرزمین سوریه فرار کرد و در �آنجا با کار
چوپانی برای خود زن گرفت13 .خداوند نبیای را فرستاد تا اسرائیل
را از مصر بیرون بیاورد و از او مراقبت کند14 .ا ّما حالا افرایم خداوند
را بشدّت خشمگین ساخته است ،بنابراین خداوند او را بهخاطر
جنایتی که مرتکب شده است محکوم به مرگ میکند.
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13

داوری نهایی اسرائیل

در گذش���ته ،وقتی طایفۀ افرایم سخن میگفت،
طایفههای دیگر اس���رائیل از ترس میلرزیدند و با
احترام به افرایم نگاه میکردند ،ا ّما حالا بهخاطر پرستش بت
بعل محکوم به مرگ شده است�2 .آن مردم بیشتر از پیش گناه
میکنند و از نقرۀ خود ُبتهای ریختگی میس���ازندُ ،بتهایی که
نتیجۀ فکر و ساختۀ دست بشر است و میگویند« :برای این
ُبتها قربانی کنید و گوس���الهها را ببوس���ید!» 3بنابراین �آنها مثل
غبار و شبنم صبحگاهی بزودی محو میشوند .مانند کاه که
از خرمن جدا میش���ود و همچون دود ک���ه از روزن برمی�آید،
بزودی نابود میگردند.
4خداوند میفرماید« :من خداوند ،خدای شما هستم ،همان
خدایی که ش���ما را از مصر بیرون �آورد .ب���ه غیراز من خدای
دیگری ندارید و من یگانه نجاتدهندۀ شما هستم5 .من بودم
که در بیابان خشک و بی�آب به شما خوراک دادم6 .ا ّما وقتی
خوردید و شکمتان سیر شد ،مغرور شدید و مرا فراموش کردید.
7پس من مثل شیری بر شما هجوم می�آورم و مانند پلنگی بر سر
راهتان در کمین مینشینم8 .همچون خرسی که ب ّچههایش را
ربوده باشند ،بر شما حمله خواهم کرد و سینۀ شما را خواهم
درید و �آنگاه همچون شیر ،شما را خواهم بلعید و چون حیوانات
وحشی ،شما را پاره خواهم کرد.
«9ای اسرائیل ،اگر تو را از بین ببرم� ،آیا کسی میتواند به تو
کمک کند؟ 10تو خواستی که پادشاه و رهبرانی داشته باشی،
پس حالا �آنها کجا هس���تند؟ �آی���ا �آنها میتوانن���د تو را نجات
بدهند؟ 11در خش���م خود به تو پادشاه دادم و در غصب خود
او را پس گرفتم.
«12خطاها و گناهان اسرائيل ثبت شده و همه در دفتر محفوظ
ِ
کودک
میباشند13 .او فرصتی برای زنده ماندن دارد ،ولی مانند
لجوج و نادانی است که نمیخواهد از رحم مادر خود بیرون
بیای���د�14 .آیا او را از دنیای مردگان و از چنگال مرگ نجات
بدهم؟ ای مرگ بلاهایت را نش���ان بده و ای دنیای مردگان
نابودی و هلاکت را بیاور ،زیرا دیگر رحم نمیکنم15 .هرچند
اسرائیل در بین علفها ثمر بیاورد ،ا ّما من باد سوزان شرقی را از
بیابان میفرستم تا منابع �آب و چشمههایش را خشک سازد و
ثروت و اشیای نفیس و گرانبهایش را به تاراج ببرد16 .سامره
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باید س���زای گناهان خود را ببیند ،زیرا در مقابل من سرکشی
کرده اس���ت .اهالی �آن با َدم شمشیر به قتل میرسند ،اطفال
�آنها تکهتکه و شکم زنان حاملهشان دریده میشود».

14

هوشع اسرائیل را به توبه دعوت میکند

ای اسرائیل ،به س���وی خداوند خدایت بازگرد،
زیرا گناهانت باعث لغزش تو شدهاند2 .به سوی
خداوند بازگردید و بگذارید تا این دعا هدیهای برای او باشد:
«هم���ۀ گناهان م���ا را ببخش و دع���ای ما را بپذی���ر و ما تو را
همانگونه که قول دادهایم ،ستایش خواهیم کرد�3 .آشوریها
هرگز ما را نجات نخواهند داد و اس���بهای جنگی نمیتوانند
از ما محافظت کند .ما هرگز به ُبتها نخواهیم گفت که �آنها
خدایان ما هستند .ای خداوند ،به کسانیکه به جز تو کسی
را ندارند رحم کن».
وعدۀ خدا برای حیات تازۀ اسرائیل

4خداوند میفرماید:
«من قوم خود را به سوی خود بازمیگردانم.
�آنها را از صمیم قلب دوست خواهم داشت،
دیگر از ایشان خشمگین نیستم.
 5من برای بنیاسرائیل،
چون باران در بیابان خواهم بود.
ایشان چون ُگل شکوفا خواهند شد،
چون درختان سدر لبنان ،با استحکام ،ریشه خواهند
دواند.
 6با جوانههای تازه ،زنده
و چون درخت زیتون زیبا خواهند شد.
همچون درختان سدر لبنان
عطر�آگین خواهند گشت.
 7بار دیگر تحت حفاظت من خواهند زیست.
محصولات غلّه خواهند کاشت
و چون تاکستان بارور خواهند گردید،
چون شراب لبنان مشهور خواهند شد.
 8مردم افرایم دیگر با ُبتها سرو کاری ندارند.
من دعایشان را میپذیرم
ِ
درخت همیشه سبز،
و از �آنها مراقبت میکنم و مانند
برایشان میوه بار می�آورم».
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خاتمه

9کسانیکه دانا و خردمند هستند معنی این سخنان را درک
میکنن���د و �آنهایی ک���ه صاحب دانش و بینش هس���تند گوش
میدهند ،زیرا راههای خداوند راست است و مردمان صادق
و نیک �آن راهها را میپیمایند ،ا ّما اشخاص خطاکار میلغزند
و میافتند.
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کتاب یوئیل نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.

1

2
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کتاب یوئیل نبی
معرفی کتاب
ّ

این کتاب در قرن پنجم یا چهارم قبل از میلاد مسیح در زمان
شاهنشاهی پارس نوشته شده است .یوئیل شرح هجوم عظیم
ملخها و وقوع خشکسالی شدید در فلسطین را بیان میکند.
او در این وقایع نش���انۀ فرا رسیدن روز داوری خدا را مشاهده
میکند .روزی که خ���دا �آنانی را که با عدال���ت او مخالفت
کردهاند ،مجازات خواهد نمود .این نبی دعوت خدا را اعلام
میکند که بازگشت و توبه کنید و وعدۀ خدا را برای بازسازی
و برکت بیان میدارد .وعدۀ عالی یوئیل این است که خدا روح
خود را بر مرد و زن و پیر و جوان خواهد فرستاد.
تقسیمبندی کتاب

هجوم ملخها 17:2-1:1
وعدۀ بازسازی 27-18:2
روز خداوند 21:3-28:2

1

ماتم برای نابودی غ ّله

این پیام از جانب خداوند به یوئیل پسر فتوئیل رسید:

 2ای پیر مردان بشنوید!
ای ساکنان روی زمین گوش بدهید!
�آیا در عمرتان یا در دوران زندگی نیاکانتان
چنین واقعهای اتّفاق افتاده است؟
�	3آن را برای فرزندانتان تعریف کنید.
�آنها نیز �آن را به فرزندان خود بگویند
و به همین ترتیب این واقعه برای نسلهای بعدی تعریف شود.
 4انواع ملخها دستهدسته خواهند �آمد
و تمام محصول زمین شما را خواهند خورد.
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 5ای مستان بیدار شوید و گریه کنید.
ای میگساران زاری نمایید،
زیرا انگور و شراب شما همه از بین رفته است.
 6ا ّمتی که بسیار قوی و بیشمارند
بر سرزمین من هجوم �آوردهاند.
دندانهای ایشان مانند دندان شیر ،تیز است.
 7تاکستانهای مرا خراب کردهاند.
پوست درختان انجیر مرا کنده
و شاخههای �آنها را سفید و برهنه گذاشتهاند.
 8مانند دوشیزهای که بهخاطر مرگ نامزد جوان خود
لباس ماتم میپوشد ،سوگواری کنید.
 9هدیۀ �آردی و شراب برای معبد بزرگ از بین رفته
و کاهنان که خادمان خداوند هستند ،ماتم گرفتهاند.
 10کشتزارها همه خشک شدهاند
و زمین عزادار است.
چون غلّه از بین رفته است،
انگور خشک شده
و درختان زیتون پژمرده گردیدهاند.
 11ای کشاورزان گریه کنید
و ای باغبانان شیون نمایید،
زیرا محصول گندم
و جو تلف شده است.
 12تاکهای انگور از بین رفته و درختان انجیر،
انار ،خرما ،سیب و تمام درختان دیگر خشک
شدهاند.
خوشی و ُسرور برای مردم نمانده است.
 13پلاس بپوشید و گریه کنید،
ای کاهنانی که در قربانگاه خدمت میکنید!
به معبد بزرگ بروید و تمام شب را ماتم بگیرید!
زیرا دیگر غلّه و شرابی نیست که به خدا تقدیم شود.
 14فرمان بدهید تا روزه بگیرند
و به مردم خبر بدهید
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که همۀ رهبران
با تمام مردم یهودا
در معبد بزرگ خدای خود جمع شوند
و در �آنجا در حضور خداوند گریه و زاری کنند.
 15وای بر ما ،زیرا روز خداوند نزدیک است،
روزی که خدای قادر مطلق،
نابودی و هلاکت بر ما می�آورد.
 16خوراک ما در برابر چشمان ما از بین رفته است
و دیگر خوشی و شادمانی در خانۀ خدای ما نیست.
 17بذرها در زمین خشک پوسیده شدهاند.
غلّهای برای ذخیره کردن نیست
و انبارها خالی از غلّه ،خراب شدهاند.
 19-18گاوها از گرسنگی ناله میکند
و گلّههای گوسفند سرگردانند،
زیرا چراگاهی برایشان باقی نمانده است و همه تلف
میشوند.
خداوندا ،به درگاه تو التماس میکنم،
زیرا گرمای سوزان ،چراگاهها را خشک ساخته
و شعلههای �آن درختان را سوزانده است.
 20حتّی حیوانات وحشی به درگاهت ناله میکنند،
چون جویهای �آب خشک شده و شعلههای سوزان
گرما چراگاههای بیابان را از بین برده است.
ملخها هشداری از روز داوری خداوند

 2شیپور خطر را در صهیون بنوازید؛
بگذارید صدای �آن بر سر کوه مقدّس من شنیده شود
و مردم یهودا از ترس بلرزند،
زیرا روز داوری خداوند بزودی فرا میرسد.
�	2آن روز ،روز تاریکی و ظلمت،
روز ابرهای سیاه و تاریکی غلیظ است.
سپاه نیرومندی همچون سیاهی شب کوهها را
میپوشاند.
�آن لشکر چنان عظیم و قوی است
که مانند �آن قبلا ً هرگز دیده نشده است
و بعد از این هم دیده نخواهد شد.
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 3همچون �آتش ،هرچه را که روی زمین است میسوزاند.
زمین پیش از �آمدن �آنها مثل باغ عدن است،
ا ّما وقتی از �آن میگذرند ،به بیابان خشک و بایر تبدیل
میشود.
هیچ چیز از چنگ �آنها رهایی نمییابد.
�	4آنها شبیه اسب هستند
و مانند اسبهای جنگی میتازند.
 5وقتی بر کوهها جست و خیز میکنند،
صدایشان همچون غ ّرش ا ّرابهها
و صدای شعلۀ �آتشی است که کاه را میسوزاند
و مانند نعرۀ سپاه نیرومندی است که برای جنگ
لشکرکشی میکند.
 6مردم در برابر �آنها وحشت میکنند
و رنگ از رویشان میپرد.
 7مانند جنگجویان حمله می�آورند
و همچون سربازان از دیوارها بالا میروند.
همۀ �آنها مستقیم پیش میروند
و جهت خود را تغییر نمیدهند.
 8مانع یکدیگر نمیشوند،
بلکه در صف خود مستقیماً پیش میروند،
خط دفاع را میشکنند و هیچ سلاحی نمیتواند جلو
�آنها را بگیرد.
 9به شهر هجوم میبرند،
از دیوارها بالا میروند
و همچون دزد از پنجرهها وارد خانهها میشوند.
 10زمین در زیر پای �آنها به لرزه می�آید
و �آسمانها تکان میخورند.
خورشید و ماه تاریک میشوند
و ستارگان نور افشانی نمیکنند.
 11خداوند با صدای بلند به لشکر خود فرمان میدهد
و س���پاه عظیم و بیش���مار او اوامرش را اطاعت
میکنن���د.
روز خداوند روزی هولناک و وحش���تانگیز اس���ت.
کیست که بتواند �آن را تح ّمل کند؟
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 12خداوند میفرماید« :با وجود اینها،
با تمام دل خود ،با روزه
و گریه و ماتم به سوی من بازگردید.
 13پاره کردن لباسهایتان کافی نیست؛
بگذارید تا قلب شکستۀ شما اندوهتان را نشان دهد»
به سوی خداوند ،خدای خود بازگردید،
زیرا او کریم و مهربان است.
زود خشم نمیگیرد و رحمت و مح ّبت او بیپایان
است.
همیشه برای بخشیدن �آماده است و راضی به مجازات
شما نیست.
 14کسی چه میداند ،شاید خداوند تصمیم خود را عوض
کند
و محصولات شما را �آنقدر برکت بدهد
که دوباره بتوانید هدیۀ �آردی و ریختنی به خداوند،
خدای خود تقدیم کنید.
 15در کوه صهیون شیپور را به صدا در �آورید؛
فرمان بدهید روزه بگیرند و برای گردهمایی بیایند.
�	16آنها را تقدیس نمایید.
ریشسفیدان ،اطفال
و حتّی کودکان شیر خوار را جمع کنید.
داماد از خانه
و عروس از حجلۀ خود بیرون بیاید.
 17کاهنانی که خادمان خداوند هستند،
بین قربانگاه و دروازۀ ورودی معبد بزرگ بایستند
و گریه کنند و بگویند:
«خداوندا ،بر قومت رحم کن.
نگذار که �آنها مایۀ تمسخر اقوام دیگر شوند و بگویند:
'خدای شما کجاست؟'»
باروری زمین توسط خداوند

�	18آنگاه خداوند بهخاطر �آبروی سرزمین خود به غیرت می�آید
و بر قوم خود رحمت میکند.
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 19خداوند در جواب قوم خود میفرماید:
«من برای شما غلّه ،شراب و روغن زیتون میفرستم تا
سیر شوید.
اقوام بیگانه دیگر شما را مسخره نخواهند کرد.
 20لشکر دشمن را که از شمال بر شما هجوم �آوردند،
از �آنجا دور کرده به سرزمینی خشک و ویران میرانم.
بعضی از �آنها را در دریای مرده
و بعضی را در دریای مدیترانه میفرستم تا در �آنجا بمیرند
و بوی َگند لاشههایشان به مشام برسد.
من �آنها را بهخاطر �آنچه که بر شما کردند ،از بین
خواهم برد.
« 21ای زمین نترس و خوشحال باش،
زیرا خداوند کارهای بزرگی برایت انجام داده است!
 22ای حیوانات صحرا هراسان نباشید،
زیرا چراگاهها سرسبز میشوند
و درختان میوه بار می�آورند.
میوۀ انجیر و انگور فراوان میگردد.
« 23ای مردم صهیون ،خوشحال باشید
و از کارهای خداوند شادی نمایید!
چون با فرستادن باران ،عدالت خود را نشان میدهد.
دوباره باران بهاری را در بهار
و باران پاییزی را در پاییز خواهد بارانید.
 24بار دیگر خرمنگاهها ُپر از گندم
و چرخشتها لبریز از روغن و شراب میگردند».
 25خداوند میفرماید:
«خساراتی را که سالهای پیش ملخها،
�آن لشکر عظیم و نابود کنندهای که من فرستادم
بر شما وارد �آوردند ،جبران میکنم.
 26غذای فراوان میخورید و سیر میشوید
و نام مرا که خداوند شما هستم
بهخاطر کارهای عجیبی که برای شما انجام دادهام،
ستایش خواهید کرد.
قوم من دیگر هرگز خوار نخواهد شد.
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�	27آنگاه شما ای قوم اسرائیل میدانید که من در بین شما میباشم
و تنها من ،خداوند ،خدای شما هستم
و شما که قوم من هستید دیگر هرگز شرمسار نخواهید شد.
روز خداوند

 28بعد از �آن روح خود را بر همۀ مردم خواهم ریخت.
پسران و دختران شما نب ّوت خواهند کرد.
پیران شما خوابها و جوانان رؤیاها خواهند دید.
 29در �آن روزها حتّی بر غلامان و کنیزان شما هم
روح خود را خواهم ریخت.
« 30نشانههای حیرتانگیزی از خون،
�آتش و ستونهای دود،
در �آسمان و زمین ظاهر خواهم کرد.
 31قبل از �آن که روز عظیم و وحشتناک خداوند فرارسد،
�آفتاب تاریک و ماه رنگ خون خواهد گرفت.
 32هرکه نام خداوند را بخواند ،نجات خواهد یافت.
زیرا خداوند فرموده است
که در اورشلیم ع ّدهای جان سالم بدر میبرند
و کسانیکه برگزیدۀ او هستند باقی میمانند».
خداوند م ّلتها را داوری خواهد کرد

 3خداوند میفرماید:
«در �آن زمان هنگامیکه سعادت و �آرامی را
به یهودا و اورشلیم بازگردانم،
 2تمام اقوام جهان را در دشت داوری جمع کرده
در �آنجا �آنها را بهخاطر میراث خود،
یعنی قوم اسرائیل محاکمه خواهم کرد،
زیرا �آنها قوم مرا در بین اقوام جهان پراکنده ساخته
و سرزمین مرا تقسیم کردند.
�	3آنها بر قوم من قرعه انداختند.
پسران جوان را در عوض فاحشهها دادند
و دختران را در مقابل شراب فروختند.
«4ای صور و صیدون و ای سرزمین فلسطین ،با من چهکار
دارید؟ �آیا میخواهید از من انتقام بگیرید؟ اگر چنین کنید من
بیدرنگ ش���ما را مجازات خواهم نمود5 .شما نقره و طلا و
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گنجینههای نفیس مرا گرفته به پرستشگاههای خود بردید6 .مردم
یهودا و اورشلیم را به یونانیان فروختید و �آنها را از وطنشان �آواره
ساختید7 .ا ّما من �آنها را از جایهایی که به �آن فروخته شدهاند
بازمیگردانم و شما را به سزای کارهایتان میرسانم8 .پسران
و دختران ش���ما را به مردم یهودا میفروشم� ،آنها نیز ایشان را
به سبائیان که در سرزمینی دوردست زندگی میکنند ،خواهند
فروخت .من که خداوند هستم ،این را میگویم.
« 9به اقوام جهان اعلام کنید،
'برای جنگ �آماده شوید
و جنگجویان ورزیدۀ خود را فرا خوانید
و سپاهیان را جمع کنید.
 10گاو�آهنهای خود را ذوب کنید و از �آنها شمشیر بسازید
و از ا ّرههایتان نیزه ته ّیه نمایید.
افراد ضعیف هم خود را برای جنگ �آماده کنند.
11بیایید ای تمامی قبایل اطراف،
عجله کنید
و در د ّره جمع شوید!'»
خداوندا ،جنگ�آورانت را برای حمله فرود �آور!
 12خداوند میفرماید:
«تمام اقوام بیایند و در دشت داوری جمع شوند.
من در �آنجا مینشینم
و همه را محاکمه میکنم.
 13داسها را بردارید،
زیرا محصول رسیده و برای درو �آماده است.
مردم همه شریر شدهاند،
پس بروید و �آنها را همانطور که انگورها را برای
شراب در چرخشت لِه میکنند تا شراب لبریز گردد،
پایمال سازید».
 14دستهدسته در دشت داوری جمع شوند،
زیرا در �آنجا روز خداوند بزودی فرا خواهد رسید.
�	15آفتاب و ماه تاریک میشوند
1656

یوئیل 3

و ستارگان نور خود را از دست میدهند.
 16غ ّرش صدای خداوند از فراز کوه صهیون برمیخیزد
و همچون رعد از اورشلیم فریاد میزند.
�آسمان و زمین به لرزه می�آیند،
ا ّما خداوند پناهگاه قوم خود ،اسرائیل بوده
از ایشان حمایت میکند.
خداوند قوم خود را برکت خواهد داد

�	17آنگاه شما خواهید دانست که من،
خداوند خدای شما ،بر کوه مقدّس خود صهیون،
ساکن هستم.
اورشلیم شهری مقدّس خواهد بود
و بیگانگان دیگر هرگز نخواهند توانست بر �آن پیروز
شوند.
 18در �آن زمان از کوهها شراب تازه میچکد
و از ت ّپهها شیر جاری میشود.
جویهای خشک یهودا از �آب لبریز میگردند
و از معبد بزرگ چشمۀ �آب فوران میکند
و د ّرۀ اقاقیا را سیراب میسازد.
 19سرزمینهای مصر و اَدوم
بهخاطر ظلمی که در حق اهالی یهودا کردهاند
و خون مردم بیگناه را در �آنجا ریختهاند،
به بیابان خشک و بایر تبدیل خواهند شد.
 20ا ّما یهودا و کوه صهیون برای همیشه �آباد و پرجمع ّیت
میماند.
 21انتقام خون ایشان را خواهم گرفت
و از خطای گناهکار نخواهم گذشت،
چون من ،خداوند در صهیون ساکن خواهم شد.
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کتاب عاموس
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب عاموس
معرفی کتاب
ّ

عاموس نخستین نبیای است که موعظۀ او در کتابمقدّس
مفصل بیان شده است .با وجودیکه او اهل یکی از شهرهای
ّ
پادشاهی جنوب ،یعنی یهودا بود ،موعظهاش برای مردم پادشاهی
شمال ،یعنی اسرائیل بود که در اواسط قرن هشتم قبل از میلاد
زندگی میکردند .در �آن زمان �آنها در کامرانی و سعادت و با
پرهیزکاری و دینداری در امن ّیت به س���ر میبردند .ا ّما عاموس
مشاهده میکند که این سعادت و امن ّیت برای توانگران موقّتی
و محدود اس���ت .زیرا که این �آرامش و سعادت با بیعدالتی
نس���بت به فقرا تو�أم بود و پرهیزکاری و دینداری �آنان واقعی و
صمیمانه نبود .او با صبر و با کلمات تشویق�آمیز به �آنان گوشزد
میکرد که خدا ،پادشاهی اسرائیل را مجازات خواهد نمود.
او میگفت« :انصاف مانند نهری همیش���ه در جریان باشد».
( )24:5و نیز میگفت« :شاید خداوند قادر مطلق بر بازماندگان
این قوم رحمت کند)15:5( ».
تقسیمبندی کتاب

داوری سایر ملل 5:2-1:1
داوری پادشاهی شمال 14:6-6:2
پنج رؤیا 15:9-1:7

1

این است پیام عاموس ،چوپانی که از روستای تقوع بود.
دو س���ال پیش از زلزله ،هنگامیکه ُعزیا ،پادشاه یهودا
بود و یربعام پسر یهو�آش بر پادشاهی شمالی اسرائیل حکومت
میکرد ،خداوند این رؤیاها را به او نشان داد.
2عاموس میگوید:
«خداوند از کوه صهیون
در اورشلیم همچون رعد میغ ّرد.
چراگاههای چوپانها خشک میشوند
و سبزههای قلّۀ کوه کرمل ،زرد و پژمرده میگردند».
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داوری خدا بر همسایگان اسرائیل
دمشق

3خداوند میفرماید« :مردم دمشق بارها گناه کردهاند ،بنابراین
از تقصیر �آنها چشم نمیپوشم و �آنها را مجازات میکنم ،زیرا �آنها
با مردم جلعاد وحشیانه و ظالمانه رفتار کردند4 .پس من �آتش
را بر خاندان حزائیل پادشاه نازل میکنم و قلعههای مستحکم
بنهدد را میس���وزانم5 .دروازههای شهر دمشق را میشکنم و
اهالی دش���ت �آون و پادش���اه بیتعدن را نابود میسازم .مردم
سوریه به سرزمین قیر به اسارت برده میشوند».
فلسطین

6خداوند میفرماید« :اهالی غزه بارها و بارها گناه کردهاند و
به این خاطر من حتماً �آنها را مجازات خواهم کرد� .آنها تمام
قوم مرا به تبعید بردند و به عنوان اسیر به اَدوم فروختند7 .پس
من �آتشی را بر دیوارهای غزه میفرستم و قلعههای مستحکم �آن
را میسوزانم8 .اهالی اشدود را نابود میکنم و پادشاه اشقلون را
میکشم .مردم شهر عقرون را از بین میبرم و تمام فلسطینیانی
که باقی ماندهاند هلاک میشوند».
صور

9خداوند میفرماید« :مردم صور بارها گناه کردهاند� .آنها حتماً
مجازات میشوند ،چرا که �آنها تمام قوم اَدوم را به اسارت بردند
و پیمان برادری خود را شکستند10 ،بنابراین من بر دیوارهای
صور �آتش نازل میکنم و قلعههای مستحکمش را با شعلههای
�آن میسوزانم».
اَدوم

11خداوند میفرماید« :قوم اَدوم بارها گناه کردهاند .من از سر
تقصیراتشان نمیگذرم ،زیرا �آنها با شمشیر به تعقیب برادران
بنیاسرائیلی خود رفتند و خشم و غضب ایشان بیحد و دایمی
بود12 .پس من نیز �آتش بر ش���هر تیمان میفرس���تم و قلعههای
ُبصره را میسوزانم».
عمون

13خداوند میفرماید« :خطاهای مردم عمون از حد گذشته
است .من گناهانشان را فراموش نمیکنم ،زیرا �آنها برای اینکه
به س���رحدات خود توسعه بخش���ند ،در جنگ جلعاد ،شکم
زنهای حامله را با شمشیر دریدند14 .بنابراین من بر دیوارهای
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شهر ربّه �آتش میافروزم و قلعههای �آن را با فریاد و غریو جنگ
و غ ّرش توفان از بین میبرم15 .پادشاه �آن با م�أمورینش همگی
تبعید خواهد شد».

2

موآب

خداوند میفرماید« :مردم مو�آب بارها گناه کردهاند .من
از خطاهای �آنها چشم نمیپوشم ،زیرا �آنها استخوانهای
پادشاه اَدوم را سوزاندند و به خاکستر تبدیل کردند2 .پس من
نیز �آتش���ی را بر مردم زمین مو�آب میفرستم و قلعههای قریوت
را میس���وزانم .مو�آب در بین خروش و غوغای جنگ و نعرۀ
جنگجویان از بین میرود3 .پادشاه ایشان و رهبرانشان را همگی
هلاک خواهم ساخت».
یهودا

4خداوند میفرماید« :مردم یهودا بارها گناه کردهاند .ایشان
حتماً جزا میبینند ،زیرا �آنها احکام مرا بجا نیاوردند و از قوانین
من پیروی نکردند ،بلکه با پرس���تش هم���ان ُبتهایی که معبود
اجدادش���ان بودند ،گمراه ش���دند5 .پس من نیز �آتش بر یهودا
نازل میکنم و قلعههای اورشلیم را میسوزانم».
داوری خدا بر اسرائیل

6خداوند میفرماید« :قوم اسرائیل بارها گناه کردهاند� .آنها باید
به سزای گناه خود برسند ،زیرا �آنها اشخاص نیک و درستکار
را که قادر به پرداخت قرض خود نیستند به بردگی میفروشند
و مردم فقی���ر و بینوا را با یک جفت کف���ش عوض میکنند.
7مردم بینوا را در خاک پایمال میکنند و مانع اجرای عدالت
در حق اشخاص ضعیف و ناتوان میگردند .پسر و پدر با یک
دختر همبستر میشوند .به این ترتیب نام مقدّس مرا بیحرمت
میسازند8 .با همان لباسی که از قرضداران خود گرو گرفتهاند
در کنار هر قربانگاه میخوابند و در پرستشگاه خدای خود ،با
پولی که بابت جریمه از مردم گرفتهاند شراب مینوشند.
«9ا ّما ای قوم من ،بهخاطر شما ،اموریان را که مانند درختان
سدر ،بلند و همچون درختان بلوط ،نیرومند و قوی بودند ،با
میوه و ریشههایشان بکلّی نابود س���اختم10 .همچنین من شما
را از کش���ور مصر بیرون �آوردم و مدّت چهل س���ال در بیابان
راهنمایی کردم تا سرزمین اموریان را تصاحب کنید11 .بعضی
از پسران شما را انبیا و بعضی را به عنوان نذر شده برای خودم
انتخاب کردم».
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خداوند میفرماید« :ای قوم اسرائیل� ،آیا این حقیقت ندارد؟
12ا ّما ش���ما به �آن جوانان نذر شده شراب دادید که بنوشند و
به انبیا گفتید که پیش���گویی نکنند13 .پس حالا شما را مانند
گاریای که در زیر ب���ار غلّه صدا میکند ،ب���ه ناله می�آورم.
14حتّی سریعترین کس���ان نمیتوانند فرار کنند .ق ّوت و نیروی
جنگجویان از بین میرود و قادر نخواهند بود که جان س���الم
بدربرن���د15 .تیران���دازان مقاومت خود را از دس���ت میدهند،
دوندگان از فرار باز میمانند و اسب سواران نمیتوانند جانهای
خود را نجات دهند».
16خداوند میفرماید« :در �آن روز شجاعترین جنگجویان برای
نجات جان خود ،سلاح خود را به زمین خواهند انداخت و
فرار خواهند کرد».
ای قوم اس���رائیل ،به کلام خداوند دربارۀ شما گوش
بدهید ،او علیه تمام قوم���ی که �آنها را از مصر بیرون
�آورد میفرماید«2 :از بین تمام اقوام روی زمین ،من تنها ش���ما
را انتخاب کردهام .به همین دلیل ش���ما را بهخاطر گناهانتان
مجازات خواهم کرد».

3

وظیفۀ انبیا

�3آیا دو نفر بدون �آنکه با هم توافق کرده باشند ،با هم سفر
خواهند کرد؟
�4آیا شیر ،وقتی شکاری نداشته باشد ،در جنگل غ ّرش میکند؟
�آیا شیر ژیان اگر شکاری نکرده باشد ،در بیشۀ خود میغ ّرد؟
5اگر تلهای نباشد� ،آیا پرندهای به دام میافتد؟ اگر تله چیزی
را نگرفته باشد� ،آیا بسته میشود؟
6وقتی شیپور جنگ نواخته شود� ،آیا مردم از ترس به لرزه نمی�آیند؟
اگر خواست خداوند نباشد� ،آیا شهری دچار مصیبت میشود؟
7خداوند قادر متعال ،پیش از �آنکه بندگان خود ،انبیا را از
ارادۀ خود �آگاه سازد ،کاری نمیکند.
8هرگاه شیر غ ّرش کند ،کیست که از ترس نلرزد؟
وقتی خداوند متعال امر میفرماید� ،آیا کسی جر�أت میکند
که �آن را اعلام نکند؟
محکومیت سامره
ّ

9به ساکنان قصرهای اشدود و مصر اعلام کنید و بگویید:
«بر کوههای سامره جمع شوید و ببینید که چه �آشوبی در �آنجا
برپاست و مردم مرتکب چه ظلمهایی میشوند.
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«10اهالی �آنجا راستی و صداقت را از یاد بردهاند .قصرهایشان
ُپر از غنایمی است که از راه غارت و دزدی به دست �آوردهاند.
11بنابراین دشمن می�آید و س���رزمین شما را محاصره میکند.
دژهای شما را از بین میبرد و قلعههایتان را ویران میسازد».
12خداوند میفرماید« :همانطور که چوپانی فقط دو پا و یک
گوش گوسفندی را از دهن شیر باز میگیرد ،در سامره هم تنها
عدّۀ کمی از کسانیکه بر تختهای مجلّل تکیه زدهاند ،نجات
مییابند13 ».خداوند ،خدای متعال میفرماید« :بشنوید و این
پیام را به بنیاس���رائیل اعلام کنید14 .در همان روزی که قوم
اسرائیل را به سزای گناهشان برسانم ،قربانگاههای بیتئیل را
هم نابود خواهم ساخت .ش���اخهای قربانگاه قطع میشوند و
به زمین میافتند15 .قصرهای زمس���تانی و تابستانی ثروتمندان
که با عاج زینت یافتهاند با خاک یکسان خواهند شد و همۀ
خانههای قشنگ و بزرگشان ویران خواهند گردید».
ای زنهای سامره که مانند گاوهای منطقۀ باشان چاق
ش���دهاید ،بر مردم بینوا ظلم میکنید ،اش���خاص فقیر
و محتاج را پایمال مینمایید و هریک از ش���ما به ش���وهرانتان
میگویید« :شراب بیاور تا بنوش���م2 ».خداوند به ذات اقدس
خود قسم خورده و فرموده است« :روزی میرسد که دشمنان
ق ّلاب به دهان شما خواهند انداخت همۀ شما را مانند ماهی
میگیرند و با خود میبرند3 .هریک از ش���ما را از شکافهای
دیوار بیرونی خواهند انداخت».

4

سرکشی قوم اسرائیل

4خداوند قادر متعال میفرماید« :ای قوم اس���رائیل ،به شهر
بیتئیل بروید و گناه کنید و به ش���هر جلجال بروید تا بیش���تر
گناه ورزید .هر روز صبح قربانی بیاورید و هر س���ه روز دهیک
بدهید5 .قربانیهای شکرگزاری بگذرانید و در همهجا با غرور
اعلام کنید که برای خداون���د قربانی تقدیم کردهاید ،زیرا این
همان کاری است که شما دوستدارید.
«6م���ن قحطی را به تمام ش���هرهای ش���ما �آوردم ،ا ّما توبه
نکردید و به س���وی من بازنگش���تید7 .سه ماه پیش از فصل
درو باران را قطع کردم .در یک ش���هر باران فرس���تادم و در
شهر دیگر از �آن جلوگیری نمودم .بر یک مزرعه باران بارید
و مزرعۀ دیگر از بی�آبی خش���ک شد8 .مردم چند شهر برای
نوشیدن یک جرعه �آب ،با تن خسته و ناتوان به شهری دیگر
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میرفتند ،ا ّما �آب کافی پیدا نمیکردند .با اینهمه ،شما به
س���وی من بازنگش���تید.
«9با باد سموم و �آفت ،محصول باغها و تاکستانهای شما را
از بین بردم .درختان انجیر و زیتون شما خوراک ملخ شدند،
بازهم شما به سوی من بازگشت نکردید.
«10همان بلاهایی را که بر س���ر مردم مصر �آوردم بر سر شما
نیز �آوردم .جوانان ش���ما را با شمشیر کشتم ،اسبهایتان ربوده
شدند .بینی شما از بوی بد اجساد اردوگاههایتان ُپر شد .با
این حال ،شما به سوی من بازنگشتید.
«11بعضی از شما را مانند مردم سدوم و غموره نابود ساختم.
کسانی هم که زنده ماندند ،مانند چوب سوختهای بودند که
از بین �آتش بیرون کشیده شده باشند .با همۀ اینها ،بازهم شما
به سوی من بازنگشتید12 .بنابراین من شما را مجازات خواهم
کرد .پس ای قوم اس���رائیل ،برای داوری و مجازات در برابر
خدای خود �آماده شوید.
« 13زیرا من هستم که کوهها را ساختم،
باد را به وجود �آوردم،
از افکار پنهانی انسان �آگاه هستم،
روز را به شب تبدیل میکنم
و بر بلندترین کوهها قدم میزنم.
نام من خداوند ،خدای متعال است».

5

دعوت به توبه

ای مردم اسرائیل ،به سوگنامهای که برای شما میخوانم
گوش دهید:

 2باکرۀ اسرائیل فرو افتاده
و هرگز برنخواهد خاست.
او در زمین خود رها گشته،
وکسی نیست که به او کمک کند تا برخیزد.
3خداوند متعال میفرماید« :از یک ش���هر اسرائیل یکهزار
نفر به جنگ میروند ،ا ّما تنها یکص���د نفر زنده برمیگردند.
از ش���هر دیگری صد نفر فرستاده میش���وند ،ولی فقط ده نفر
زنده میمانند».
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4خداوند به مردم اس���رائیل میفرماید« :م���را بطلبید تا زنده
بمانید5 .به بیتئی���ل برای عبادت نروید ،در جلجال اجتماع
نکنید و به شهر بئرشبع داخل نشوید ،زیرا مردم جلجال تبعید
میگردند و مردم بیتئیل نابود میشوند».
6در طلب خداوند باش���ید تا زنده بمانید ،وگرنه غضب او
مثل �آتش شعلهور میش���ود و قوم اسرائیل را میسوزاند و مردم
بیتئیل را از بین میبرد و کسی نمیتواند �آن را خاموش سازد.
7شما محکوم به فنا هستید ،زیرا عدالت را پایمال میکنید و
مردم را از ح ّقشان محروم میسازید.
 8کسیکه ستارگان �آسمان،
ثریا و ج ّبار را �آفرید،
او که تاریکی را به صبح روشن
و روز را به شب تبدیل میکند،
او که �آبهای دریا را جمع کرده
بر زمین میباراند،
نام او خداوند است.
 9او نیرومندان را با قلعههایشان نابود میسازد.
10شما از کس���انیکه پیرو عدالت و راستگو هستند ،نفرت
دارید11 .بر مردم مسکین و فقیر ظلم میکنید و غلّههایشان را
بزور میگیرید ،بنابراین در خانههایی که از سنگهای خوشتراش
بنا کردهاید ،زندگی نخواهید کرد و از شراب تاکستانهای زیبایی
که کاشتهاید نخواهید نوشید12 ،زیرا من میدانم که گناهان زیاد
و خطاهای بزرگی را مرتکب ش���دهاید .به اشخاص درستکار
�آزار میرسانید ،رش���وه میگیرید و عدالت را از مردم مسکین
بازمیدارید13 .پس در این زمان بهترین کار س���کوت است،
زیرا که زمان بدی است.
14پس نیکویی کنید و از شرارت دست بکشید تا زنده بمانید.
�آن���گاه خداوند ،خدای متعال ،چنانک���ه ا ّدعا میکنید ،همراه
شما و مددکار ش���ما خواهد بود15 .از بدی بپرهیزید و خوبی
را دوس���ت بدارید و در داوری عدالت را برقرار سازید .شاید
خداوند قادر مطلق بر بازماندگان این قوم رحمت کند.
16خداوند ،خدای متعال میفرماید« :از تمام سبزههای شهر
صدای ناله و شیون برمیخیزد و حتّی دهقانان دعوت میشوند
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تا با نوحهخوانان نوحهگری کنند17 .در تاکستانها ناله و شیون
برپا میشود ،زیرا من برای مجازات شما می�آیم».
18وای به حال ش���ما که در �آرزوی فرا رسیدن روز خداوند
هستید� .آن روز چه فایدهای برای شما خواهد داشت؟ زیرا در
�آن روز تاریکی را میبینید ،نه روش���نی را19 .شما مانند کسی
میباشید که از ش���یری فرار کند و با خرسی روبهرو گردد .یا
مانند کس���یکه به خانۀ خود داخل ش���ود و دست خود را بر
دیوار بگذارد و مار او را بگزد20 .روز خداوند ،تاریکی را ایجاد
میکند و اثری از روشنی نخواهد بود� .آن روز یک روز تاریک
محض خواهد بود ،نور و روشنایی به چشم نمیخورد.
21خداوند میفرماید« :م���ن از عیدهایتان بیزارم و از محافل
مذهبی ش���ما نفرت دارم22 .قربانیهای س���وختنی و هدایای
�آردی شما را نمیپذیرم و به قربانی حیوانات چاقی که جهت
شکرگزاری می�آورید تو ّجهی ندارم23 .سرود حمد خود را به
گوش من نرسانید .نوای چنگ شما را نمیشنوم24 .به عوض،
بگذارید که عدالت مثل �آب و انصاف مانند نهری همیشه در
جریان باشد.
«25ای قوم اسرائیل ،در مدّت چهل سالی که در بیابان بودید،
�آیا برای من قربانی و هدیه می�آوردید؟ 27-26خیر ،ا ّما اکنون به
این دلیل که شما پیکرههای ِسك ّوت ،الهۀ پادشاهی و کیوان،
خدای ستارۀ خود را پرس���تش نمودهاید ،بنابراین هنگامی که
من شما را به سرزمینی دور دست در �آن طرف سرزمین دمشق
به تبعید میفرستم ،ش���ما �آن پیکرهها را با خود حمل خواهید
کرد ».خداوند ،خدای قادر مطلق چنین میفرماید.

6

ویرانی اسرائیل

وای بر شما که در صهیون زندگی راحتی دارید و در
سامره در امن ّیت زندگی میکنید و به این میبالید که
رهبر قوم بزرگی هستید و مردم برای کمک نزد شما می�آیند.
2به شهر کلنه بروید ،از شهر بزرگ حمات دیدن کنید و وضع
شهر جت را در سرزمین فلسطین بررسی نمایید و ببینید� ،آیا �آنها
از پادشاهی یهودا و اسرائیل بهتر هستند و یا سرزمینشان بزرگتر
از کشور شماست؟ 3شما فکر روز مصیبتی را که بر سر شما
می�آید از خود دور میکنید ،ا ّما با کردار زشتتان �آن روز بد را به
خود نزدیکتر میسازید4 .وای بر شما که بر تختهای عاج دراز
میکشید ،در بسترهای نرم میخوابید و بهترین گوشت ب ّره و
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لذیذترین گوشت گوسالۀ گلّه را میخورید5 .شما دوست دارید
با نواختن چنگ همچون داوود سرود بسرایید6 .جامهای شراب
را سر میکشید و با بهترین عطرها خود را خوشبو میسازید،
ولی بهخاطر مصیبت قوم اسرائیل غمگین نمیشوید7 .بنابراین
ش���ما زودتر از دیگران به اس���ارت میروید و روزهای عیش و
خوشگذرانی شما به پایان میرسد.
8خداوند ،خدای متعال به ذات خود قس���م خورده است و
میفرماید« :من از غرور قوم اسرائیل بیزار هستم و از قصرهای
با شکوه �آنها نفرت دارم .پس من پایتخت �آن را با همهچیزهایی
که در �آن است ،به دشمنان تسلیم میکنم».
9اگر ده نفر در یک خانه باقی مانده باشند� ،آنها هم کشته
خواهند شد10 .وقتی خویشاوند شخص ُمرده برای دفن جنازۀ
او بیاید ،از �آن کس���یکه هنوز زنده است میپرسد�« :آیا کس
دیگری باقیمانده است؟»
او جواب میدهد« :نه».
�آن خویش���اوند میگوید« :خاموش باش و نام خداوند را بر
زبان نیاور!»
11وقت���ی خداوند امر فرماید ،خانهه���ای بزرگ و کوچک با
خاک یکسان میش���وند�12 .آیا اسبها بر صخرهها میدوند ،یا
گاو دریا را شخم میزند؟ ا ّما شما عدالت را به کام مردم مانند
زهر تلخ ساخته و حق را به باطل تبدیل کردهاید.
13شما افتخار میکنید که شهر لودیبار را تسخیر کردهاید و میگویید:
«ما قدرت �آن را داریم که کارنائیم را هم تسخیر کنیم».
14ا ّما خداوند ،خدای متعال میفرماید« :ای قوم اسرائیل ،من
سپاه دشمن را میفرستم تا کشور شما را تص ّرف کند و مردم
شما را از گذرگاه حمات تا وادی عربه به تنگ �آوردند».

7

رؤیای ملخ

در رؤیایی که خداوند متعال به من نشان داد دیدم که بعد
از اینکه محصول اول غلّه که س���هم پادشاه بود برداشته
شده و محصول دوم تازه سبز شده بود ،خداوند انبوهی از ملخها
را به وجود �آورد2 .بعد از �آنکه ملخها همۀ گیاهان سبز زمین را
خوردند ،من به خداوند گفتم« :ای خداوند متعال ،از حضور تو
استدعا میکنم که قومت را ببخشی� .آنها قوم ضعیف و کوچک
هستند و نمیتوانند در برابر این مصیبت طاقت بیاورند».
3خداوند هم رحم کرد و فرمود« :این کار را نمیکنم».
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4خداوند در رؤیای دیگری� ،آتش بزرگی را که برای مجازات
مردم �آماده کرده بود به من نش���ان داد� .آن �آتش �آبهای عمیق
زمین را بلعید و تمام گیاهان را سوزانید5 .من گفتم« :خداوندا،
التماس میکنم از این کار منصرف شو ،زیرا قوم اسرائیل کوچک
و ضعیف است و طاقت این بلا را ندارد6 ».پس خداوند فرمود:
«چنین نیز روی نخواهد داد».
رؤیای شاغول شائول

7بعد در رؤیای دیگری دیدم که خداوند در کنار دیوار راستی
که با شاغول بنا شده بود ایستاده و شاغولی در دست داشت.
8از من پرسید« :عاموس ،چه میبینی؟»
من جواب دادم« :یک شاغول».
خداوند فرمود« :با این شاغول میخواهم نشان بدهم که قوم
من مثل این دیوار راس���ت نیست ،بنابراین تصمیم گرفتهام که
�آنها را مجازات کنم و از تصمیم خود منصرف نخواهم شد.
9مکانهای مقدّس فرزندان اسحاق را خراب و پرستشگاههای
بالای ت ّپههای اس���رائیل را ویران میکنم و خاندان یربعام را با
شمشیر نابود میسازم».
عاموس و امصیا

�10آنگاه امصیا کاهن بیتئیل ،به یربعام پادشاه اسرائیل ،خبر
داد و گف���ت« :عاموس در بین قوم اس���رائیل فتنه برانگیخته و
علیه تو توطئه چیده است و سخنان او کشور ما را نابود خواهد
ساخت11 .زیرا او میگوید که تو با شمشیر کشته خواهی شد
و قوم اسرائیل از سرزمینشان تبعید خواهند شد به اسارت برده
میشوند».
12امصیا به عاموس گفت« :ای رائی ،از این کش���ور خارج
شو .به س���رزمین یهودا برو و در �آنجا به وسیلۀ موعظه پول به
دست �آور و نان بخور13 .دیگر هرگز در بیتئیل موعظه نکن،
زیرا اینجا محل عبادت پادشاه و پرستشگاه ملّی ما میباشد».
14عاموس جواب داد« :من پسر نبی نیستم و بهخاطر نب ّوت
دستمزد نمیگیرم .وظیفۀ من چوپانی و میوهچینی است15 .ا ّما
خداوند مرا از کار چوپانی گرفت و فرمود' :برو برای قوم اسرائیل
موعظه کن16 '.حالا تو میگویی که برضد قوم اسرائیل و خانۀ
اسحاق موعظه نکنم ،پس ای امصیا ،به کلام خداوند گوش
بده که به تو میفرماید'17 :زن تو در این شهر فاحشه میشود،
1668

عاموس  7و8 

فرزندانت در جنگ به قتل میرسند و سرزمینت تقسیم خواهد
ش���د و به دیگران تعلّق میگیرد .خودت هم در یک کش���ور
بیگان���ه میمیری و قوم اس���رائیل در حقیق���ت از وطن خود به
اسارت برده میشوند»'.

8

رؤیای سبد پُر از میوه

خداون���د متعال در رؤیای دیگری س���بدی ُپر از میوۀ
رسیده را به من نشان داد 2و از من پرسید« :عاموس
چه میبینی؟»
من جواب دادم« :یک سبد ُپر از میوۀ رسیده».
خداوند فرمود« :وقت �آن رسیده است که قوم من ،اسرائیل
به جزای کارهای خود برسند و من از مجازات �آنها منصرف
نمیشوم3 .در �آن روز سرودهایی که مردم در معبد میخوانند
به گریه و نوحه تبدیل میشوند .اجساد مردگان در همهجا به
چشم میخورند و سکوت مطلق سایه میافکند».
مجازات اسرائیل

4بشنوید ای کسانیکه فقرا را پایمال میکنید و بینوایان را از
بین میبرید! 5به فکر این هستید که هرچه زودتر روزهای مقدّس
و روزهای سبت به پایان برسند تا به کسب و کار خود شروع
کنید و غلّۀ خود را به قیمتگران بفروشید .با ترازوی نادرست
و با وزنههای سبک مش���تریان را فریب میدهید6 .گندم پس
ماندۀ خود را به فقرا در مقابل نقره میفروشید و مردم مسکین
را بهخاطر طلب یک جفت کفش به غلامی میگیرید.
7خداوند ،که بنیاس���رائیل او را احترام میکند قسم خورده
میفرماید« :من هرگز کارهای �آنها را فراموش نمیکنم8 .پس
این سرزمین به لرزه می�آید و ساکنان �آن ماتم میگیرند و تمام
سرزمین اس���رائیل مانند رود نیل در هنگام سیلاب ،به خروش
خواهد �آمد بالا و پایین خواهد رفت9 ».خداوند متعال میفرماید:
«در �آن روز به فرمان من �آفت���اب در وقت ظهر غروب میکند
و زمین را در روز روشن تاریک میسازم10 .جشنهایتان را به
ماتم و سرود شما را به نوحه تبدیل میکنم� .آنگاه مانند اینکه
پسر یگانۀ شما مرده باشد ،سرهایتان را خواهید تراشید و لباس
ماتم میپوش���ید و �آن روز برای شما روزی بسیار تلخ و ناگوار
خواهد بود».
11خداوند میفرماید« :روزی میرس���د که قحطی را به این
سرزمین میفرستم .این قحطی ،قحطی نان و �آب نخواهد بود
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بلکه قحطی از شنیدن کلام خداوند میباشد12 .مردم به دنبال
کلام خداوند از دریای مرده تا مدیترانه و اطراف �آن از شمال
تا مشرق میگردند ،ا ّما موفّق به یافتن �آن نمیشوند13 .در �آن
روز حتّی دختران و مردان جوان و سالم هم از تشنگی ضعف
خواهند نمود14 .کسانیکه به نام ُبتهای سامره و دان و بئرشبع
قسم میخورند ،خواهند افتاد و هرگز برنخواهند خاست».

9

داوری قوم اسرائیل

خداوند را دی���دم که در کنار قربانگاه ایس���تاده بود و
فرمود« :س���ر س���تونهای معبد بزرگ را بشکن تا بنای
�آن به لرزه �آید و س���قف �آن بر س���ر مردم فرو ریزد .کسانی را
که زنده بمانند با شمش���یر میکشم .هیچکسی نمیتواند فرار
کند و جان س���الم بدر ببرد2 .حتّی اگر به دنیای مردگان هم
بروند ،از دس���ت من رهایی نمییابند و اگر به �آس���مان صعود
کنند� ،آنها را پایین می�آورم3 .اگر در کوه کرمل پنهان شوند،
به سراغش���ان میروم و �آنها را پیدا میکنم .اگر از نظر من در
اعماق دریا مخفی ش���وند ،هیولای دریایی را میفرستم تا �آنها
را بگزد4 .حتّی اگر به اسارت بروند ،به شمشیر فرمان خواهم
داد تا �آنها را در �آنجا بکشد .من قصد مجازات �آنها را دارم نه
اینکه �آنها را کمک کنم».
 5خداوند ،خدای متعال
وقتی زمین را لمس کند،
زمین گداخته میشود و ساکنان �آن ماتم میگیرند.
تمام زمین مانند رود نیل بالا می�آید و دوباره فرو
مینشیند.
�	6آن کسیکه خانۀ خود را در �آسمانها بنا کرده
و گنبد �آسمان را بر فراز زمین قرار داده است.
�آبهای دریا را جمع میکند
و �آنها را بر زمین میباراند،
نامش خداوند است.
7خداوند میفرماید« :ای قوم اس���رائیل ،مگر شما برای من
مانند حبشیها نیس���تید؟ �آیا من بنیاس���رائیل را از مصر بیرون
نیاوردم؟ و �آیا فلس���طینیان را از جزیرۀ کریت و مردم سوریه را
از سرزمین قیر بیرون نیاوردم؟ 8من ،خداوند متعال ،پادشاهی
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شمالی اسرائیل را گناهکار میبینم و �آنها را از روی زمین محو
میکنم ،ولی بنیاسرائیل را بکلّی نابود نمیسازم.
«9من به دشمنان امر میکنم که قوم اسرائیل را همانطور که
گندم را غرب���ال میکنند ،تکان بدهند تا کاملا ً از مردم بدکار
پاک شوند10 .تمام گناهکارانی که میگویند' :بلایی بر سر ما
نمی�آید '.با شمشیر کشته میشوند».
بازسازی اسرائیل

11خداوند میفرماید« :زمانی خواهد رسید که من پادشاهی
داوود را که ویران ش���ده اس���ت ،دوباره برقرار خواهم نمود.
دیواره���ای �آن را تعمیر خواهم کرد و �آن را بازس���ازی خواهم
کرد و به عظمت سابقش خواهم رسانید12 .قوم اسرائیل همۀ
�آنچه را ک���ه از اَدوم و اقوام دیگر باقیمانده اس���ت و زمانی به
من تعلّق داش���ت ،تصاحب میکنند .من ،خداوند همۀ اینها
را بجا می�آورم».
 13خداوند میفرماید« :زمانی میرسد
که غلّه چنان زود میرسد که دروگران فرصت درو
کردن �آن را نداشته باشند
و انگور به قدری زودرس میگردد که وقت چیدن �آن
را نداشته باشند
و شراب شیرین از کوهها جاری میشود.
 14من قوم خود را دوباره به وطنشان می�آورم.
شهرهای ویران را �آباد میکنند،
باغها و تاکستانها میسازند
و محصول �آنها را میخورند.
 15قوم خود را در سرزمینی که به �آنها دادهام ،مستقر
میسازم
و بار دیگر �آنها را از �آنجا جدا نمیکنم.
من خداوند خدای شما ،این را به شما میگویم».
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برای بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

کتاب عوبدیای نبی
معرفی کتاب
ّ

این کتاب کوچک در زمان نامعینى ،بعد از سقوط اورشلیم
در س���ال  586قبل از میلاد نوشته شده اس���ت .در زمانىکه
اَدومیان ،دشمنان دیرینۀ یهودا نه فقط بهخاطر سقوط اورشلیم
به شادمانى پرداختند ،بلکه به تاراج ،تاخت و تاز ،یغماگرى
و کمک به دش���منان �آنان پرداختند .عوبدیا نب ّوت مىکند که
اَدومیان م���ورد مجازات قرار خواهند گرفت و همچنین س���ایر
اقوامى که با بنىاسرائیل به دش���منى پرداختند از مجازات در
امان نخواهند بود.
تقسیمبندى کتاب

مجازات اَدوم 14-1
روز خداوند 21-15

1

خداوند َادوم را مجازات میکند

این است نب ّوت عوبدیا دربارۀ اَدوم:
«شنیدم که خداوند متعال
قاصدى نزد ملّتها فرستاده است که مىگوید:
'�آماده شوید تا به جنگ با اَدوم برویم!'»
 2خداوند علیه اَدوم مىفرماید:
«من تو را در بین ملّتها خوار و ذلیل مىسازم.
 3تک ّبر تو ،تو را فریب داده است،
زیرا که چون بر صخرههاى بلند ساکن هستى
و مسکنت بر فراز کوههاست ،به خود مىبالى و مىگویى:
'کیست که بتواند دست دراز کند
و مرا پایین �آورد؟'
 4اگر مانند عقاب بر فراز �آسمان پرواز کنى
و �آشیانهات را در بین ستارگان بسازى،
من تو را فرود مى�آورم.
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« 5اگر دزدى در شب به خانهاى وارد شود،
فقط چیزى را مىبرد که به �آن نیاز دارد،
اگر انگورچین براى چیدن انگور بیاید،
مقدارى از انگور را بجا مىگذارد،
ا ّما دشمنان تو ،تو را بکلّی نیست و نابود مىکنند.
 6اى فرزند عیسو ،وقتى دشمنانت بیایند ،تمام ثروت تو را
به یغما مىبرند.
 7متّحدانت به تو خیانت کردند
و تو را از سرزمینت بیرون راندند.
کسانیکه با تو در صلح بودند بر تو غلبه کردند
و دوستانى که نمک تو را خوردند برایت دام گستردند
و مىگویند:
'کجاست �آنهمه عقل و هوش او؟'»
 8خداوند مىفرماید« :در �آن روز اَدوم را مجازات مىکنم.
تمام اشخاص دانا را در سرزمینش نابود مىسازم
و همۀ حکیمانش را از بین مىبرم.
 9جنگجویان شجاع تیمان هراسان مىشوند
و تمام سربازان اَدوم کشته خواهند شد.
دالیل مجازات َادوم

« 10بهخاطر ظلمى که در حق برادرانت،
یعنى فرزندان یعقوب کردى
با رسوایى براى همیشه نابود مىشوى.
 11روزى که دشمنان ،دروازههاى �آنها را شکستند
و بیگانگان ،مال و دارایى اورشلیم را
بین خود تقسیم کردند و با خود بردند،
تو مانند بیگانهای ایستادى و تماشا کردى.
 12تو نمىبایست از بدبختى برادرانت خوشحال مىشدى،
نمىبایست در روز مصیبت �آنها شادی مىکردى
و در هنگام غم و اندوه به �آنها مىخندیدى.
 13تو نمىبایست در روز سختى قوم من
به شهر �آنها داخل مىشدى
و در زمان مصیبت �آنها ثروتشان را تاراج مىکردى
و از غم �آنها شاد مىشدى.
 14تو نمىبایست بر سر چهار راهها مىایستادى
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تا �آنهایى را که میخواستند فرار کنند بگیری.
نمىبایست در روز مصیبت
�آنها را به دست دشمنان تسلیم مىکردى.
مجازات قومها

« 15من ،خداوند بزودى تمام قومها را مجازات مىکنم.
اى اَدوم ،طبق رفتار خودت با تو رفتار مىکنم.
هرچه کردهاى به سر خودت خواهم �آورد.
 16قوم من جام تلخ مجازات را
بر روى کوه مقدّس نوشیده است.
اقوام دیگر نیز �آن را خواهند نوشید،
حتّى تلختر از �آن را؛
�آنها� ،آن را مىنوشند و از بین مىروند.
پیروزى اسرائیل

« 17ا ّما در کوه صهیون ع ّدهاى نجات خواهند یافت
و �آنجا مکان مقدّس خواهد شد
و فرزندان یعقوب مالک �آن زمینى
که میراث �آنهاست خواهند گردید.
 18خاندان یعقوب و یوسف مانند �آتشی خواهند بود
که خاندان عیسو را مانند کاه خواهند سوزانید
و نابود خواهند کرد.
هیچکدام از نسل عیسو زنده نخواهند ماند
این را خداوند فرموده است.
« 19مردم از جنوب یهودا ،اَدوم را تص ّرف خواهند کرد.
اهالى دشتهای غربى ،سرزمین فلسطین را اشغال
خواهند کرد،
قوم اسرائیل ،سرزمین افرایم و سامره را
و طایفۀ بنیامین ،جلعاد را تص ّرف خواهند کرد.
 20تبعید شدگان از شمال اسرائیل برمىگردند
و فینیقیه را تا صرفه در قسمت شمال متص ّرف مىشوند.
تبعیدشدگان اورشلیم ،که در �آسیاى صغیر به سر مىبرند،
به وطن خود بازخواهند گشت و شهرهاى جنوب
یهودا را خواهند گرفت.
 21پیروزمندان اورشلیم بر اَدوم حکومت مىکنند
و خداوند پادشاه ایشان خواهدبود».
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کتاب یونس نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب یونس نبی
معرفی کتاب
ّ

کتاب یونس نبی ،کتابی استثنایی در میان تمام کتابهای انبیا
در کتابمقدّس میباشد .این کتاب دربارۀ زندگی نبیای سخن
میگوید که از فرمان خدا سرپیچی کرده و فرار میکند .خدا به
یونس فرمان میدهد که به نینوا پایتخت �آشور ،دشمن سرسخت
اسرائیل برود .ا ّما یونس نمیخواست پیام خدا را به �آنجا ببرد.
چون اعتقاد داشت که خدا تهدید خود را عملی نخواهد کرد
و �آنجا را ویران نخواهد ساخت .سرانجام پس از چند ماجرا ،او
اطاعت میکند و هنگامیکه پیام محکوم ّیت و مجازات انجام
نمیشود ،او بسیار خشمگین میگردد .این کتاب خدا را قادر
مطلق بر �آفرینش نش���ان میدهد .ولی بالاتر از همه اینکه ،او
خدای مهر و مح ّبت است .او بیشتر از اینکه بخواهد مجازات
کند و ویران سازد ،مایل است که ببخشد و نجات دهد .حتّی
کسانی را که دشمن پرستندگان وی میباشند.
تقسیمبندی کتاب

دعوت از یونس و نافرمانی وی 17-1 :1
توبه و نجات یونس 10-1:2
پیام یونس برضد نینوا 10-1:3
رحمت خدا بر نینوا 11-1 :4

1

سرپیچی یونس از دستور خدا

یک روز خداوند به یونس ،پس���ر امیت���ای فرمود«2 :به
نینوا ،ش���هر بزرگ برو و ب���ه مردم �آنجا بگ���و که ظلم
و شرارت �آنها به پیش���گاه من رسیده اس���ت3 ».ا ّما یونس
خواس���ت که از حضور خداوند فرار کند .پس به بندر یافا
رفت و در �آنجا یک کشتی دید که عازم اسپانیا بود .یونس
کرایه خود را داد و با ملوانان س���وار ش���د تا به اسپانیا رفته
و از خداون���د دور گ���ردد.
1676

یونس 1

4ا ّما خداوند باد شدیدی بر دریا فرستاد .توفان به قدری شدید
بود که نزدیک بود کشتی درهم شکسته شود5 .ملوانان ترسیدند
و هرکدام نزد خدای خود فریاد میک���رد و کمک میطلبید.
سپس برای اینکه کشتی را سبک کنند ،بارهای کشتی را به
دریا انداختند .در این هنگام یونس در پایین کشتی دراز کشیده
و به خواب سنگینی فرو رفته بود.
6ناخدای کشتی او را دید و گفت« :چرا خوابیدهای؟ بلند
ش���و و نزد خدای خود دعا کن ،شاید بر ما رحم کند و جان
ما را نجات دهد».
7ملوانان به یکدیگر گفتند« :بیایید قرعه بیاندازیم و ببینیم
بهخاطر چه کس���ی ب���ه این بلا دچ���ار ش���دهایم� ».آنها قرعه
انداختند و قرعه به نام یونس افت���اد�8 .آنها به یونس گفتند:
«به ما بگو تقصیر کیست؟ شغل تو چیست؟ از کجا �آمدهای
و اهل کجا هس���تی؟»
9یونس گفت« :من عبرانی هستم و خداوندی را میپرستم که
خدای �آسمان و �آفرینندۀ دریا و خشکی است10 ».سپس یونس
برای �آنها تعریف کرد که از پیشگاه خداوند فرار کرده است.
ملوانان ترسیدند و به او گفتند« :تو کار بسیار بدی کردهای».
11توفان هر لحظه ش���دیدتر میش���د .بنابراین ملوانان از یونس
پرسیدند« :ما با تو چه کار کنیم تا دریا �آرام شود؟»
12یونس گفت« :مرا بردارید و ب���ه دریا بیندازید تا دریا �آرام
شود ،زیرا میدانم که این تقصیر من است که شما گرفتار این
توفان شدهاید».
13ا ّما ملوانان با تمام قدرت خود ،کوش���ش میکردند پارو
بزنند و کش���تی را به خشکی برس���انند .ا ّما توفان هر لحظه
ش���دیدتر میش���د و �آنها نمیتوانس���تند کاری بکنند14 .پس
به پیش���گاه خداوند دعا کرده گفتن���د« :ای خداوند ،ما را
بهخاطر این مرد هلاک نکن و ما را مس���ئول مرگ او نساز،
چون ما گناه���ی نداریم ،بلکه همۀ ای���ن وقایع طبق ارادۀ تو
بوده است15 ».سپس یونس را برداشتند و به دریا انداختند.
در همان لحظه دریا �آرام ش���د16 .ملوانان بهخاطر این اتّفاق
از خداوند ترس���یدند و برای او قربانی کردند و هر کدام نذر
نمودن���د ت���ا او را خدم���ت کنن���د.
17به دستور خداوند ،یک ماهی بزرگ یونس را بلعید و یونس
مدّت سه شبانهروز در شکم ماهی بود.
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2

دعای یونس

یونس در ش���کم ماهی نزد خداوند ،خدای خود دعا
کرد و گفت:
« 2در هنگام تنگی تو را خواندم
و تو مرا مستجاب فرمودی.
از اعماق دنیای مردگان،
برای کمک زاری کردم و تو مرا شنیدی
 3تو ای خداوند ،مرا به اعماق دریا فرو بردی
و �آبها مرا پوشاندند
و تمام موجهای پر قدرت تو از سر من گذشتند.
 4خیال کردم که از پیشگاه تو رانده شدهام
و دیگر عبادتگاه مقدّس تو را نخواهم دید.
�	5آبها روی مرا پوشاندند،
گودیها دور مرا گرفتند
و علفهای دریا دور سرم پیچیدند.
 6به اعماق کوهها فرو رفتم،
به سرزمینی که دروازههایش تا بهابد بستهاند.
ا ّما تو ای خداوند ،خدای من،
مرا از اعماق زنده بیرون �آوردی.
 7وقتی در حال مرگ بودم،
به نزد تو ،ای خداوند دعا کردم
و دعای من به پیشگاه مقدّس تو رسید.
 8کسانیکه ُبتهای باطل را پرستش میکنند،
وفاداری خود را به تو فراموش کردهاند.
 9ا ّما من تو را سپاس خواهم گفت.
برای تو قربانی خواهم کرد
و نذرهای خود را بجا خواهم �آورد.
نجات در دست خداوند است».
10سپس خداوند به ماهی دستور داد که یونس را به خشکی
بیاندازد و ماهی ،یونس را در خشکی قی کرد.

3

اطاعت یونس از خدا

بار دیگر خدا به یونس فرمود«2 :به نینوا� ،آن شهر بزرگ
برو و پیامی را که به تو میگویم به �آنها اعلام کن».
3یونس اطاعت کرد و به نینوا رفت .نینوا ش���هر بسیار بزرگی
بود؛ به طوری که به اندازۀ سه روز پیاده روی وسعت داشت.
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4یونس وارد شهر شد و پس از یک روز راه پیمایی اعلام کرد
که بعد از چهل روز نینوا نابود خواهد شد.
5مردم نینوا پیام خدا را پذیرفتن���د و همگی روزه گرفته و از
بزرگ و کوچک ،به علامت توبه ،پلاس پوشیدند.
6وقتی پادشاه نینوا پیام را ش���نید ،از تخت خود پایین �آمد،
ردای خود را کند و پلاس پوش���ید و روی خاکستر نشست.
7سپس از طرف پادشاه و بزرگان فرمانی صادر شد و در همهجا
اعلام کردند که همۀ مردم و تمامی گاوان و گوسفندان چیزی
نخورند و نیاشامند8 .همۀ مردم و حیوانات باید پلاس بپوشند
و نزد خدا گریه و زاری کنند و همه از راه بد خود بازگردند و
از ظلم دست بکشند و توبه کنند9 .شاید خدا تصمیم خود را
عوض کند و از خشم خود بازگردد و ما را هلاک نسازد.
10چ���ون خدا کار �آنان را دید و مش���اهده کرد ک���ه �آنها از
کارهای زشت خود دست کشیده و توبه کردهاند ،از تصمیم
خود منصرف ش���د و همانطور که قبلا ً فرموده ب���ود� ،آنها را
هلاک نکرد.

4

خشم یونس و لطف خداوند

یونس از این بابت بس���یار ناراحت و خشمگین شد.
2پ���س دعا کرد و گفت« :ای خداون���د� ،آیا وقتی در
وطن خودم بودم ،همین را نگفتم و �آیا به همین دلیل نبود که
میخواستم به اس���پانیا فرار کنم؟ من میدانستم که تو کریم،
رحیم ،دیر غضب و با مح ّبتی پایدار احاطه شدهای و همیشه
حاضری که تصمیم خود را عوض کن���ی و مردم را مجازات
نکنی3 .حالا ای خداوند بگ���ذار که من بمیرم زیرا برای من
مردن از زنده ماندن بهتر است».
4خداوند در پاس���خ یونس فرمود« :تو چ���ه ح ّقی داری که
خشمگین شوی؟»
5یونس از شهر بیرون رفت و در قسمت شرقی شهر نشست.
در �آنجا سایبانی برای خود س���اخت و زیر سایهاش نشست و
منتظر این بود ک���ه ببیند برای نینوا چه اتّفاق���ی میافتد6 .پس
خداوند در �آنجا کدویی رویانید تا بر یونس س���ایه بیاندازد که
راحتتر باشد .یونس بهخاطر بوتۀ کدو بسیار خوشحال شده
بود7 .ا ّما سپیده َدم روز بعد ،به دستور خدا کرمی کدو را زد
و از بی���ن برد8 .بعد از اینکه �آفتاب بالا �آمد ،خدا باد ش���رقی
سوزانی فرستاد .چون �آفتاب بر سر یونس تابید ،او بیحال شد
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و از خدا طلب مرگ ک���رد و گفت« :برای من مردن از زنده
ماندن بهتر است».
9ا ّما خدا ب���ه او فرمود« :تو چه ح ّقی داری که بهخاطر یک
بوتۀ کدو خشمگین شوی؟» یونس گفت« :من حق دارم �آنقدر
خشمگین شوم که بمیرم».
10خداوند فرمود« :این بوته در عرض یک شب رویید و روز
بعد خشک ش���د .تو هیچ زحمتی برای �آن نکشیدی و �آن را
رشد و نمو ندادی ،ا ّما دلت به حال �آن میسوزد؟ 11پس چقدر
بیشتر باید دل من برای نینوا بسوزد .شهر بزرگی که بیشتر از
صد و بیست هزار ب ّچه در �آن زندگی میکنند که هنوز دست
چپ و راست خود را نمیشناس���ند ،همچنین برای حیوانات
بسیاری که در �آنجا هستند».
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کتاب میکای نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب میکای نبی
معرفی کتاب
ّ

میکای نبی معاصر اشعیای نبی و از اهالی روستاهای یهودا
در پادش���اهی جنوب بود .او معتقد بود ک���ه یهودا نیز بزودی
دچار همان عقوبتی خواهد شد که عاموس نبی برای پادشاهی
شمال پیشگویی کرده بود و به همان دلیل خدا رفتار ناعادلانه
و نفرتانگیز �آنها را مجازات خواهد کرد .ولی پیام میکا دارای
علایم و نشانههایی برای امید به �آینده است.
قسمتهای قابل تو ّجه در این کتاب عبارتند از  4-1:4که
نشان میدهد جهان برای صلحی عالمگیر تحت کنترل خدا
میباش���د و  5-2:5الف که پیشگویی میکند ،از نسل داوود
پادشاهی ظهور خواهد کرد که صلح و سلامتی را به قوم خواهد
بخش���ید .همچنین  8:6خلاصهای از �آن پیامی است که این
انبیا خدا میخواهن���د بگویند« :چیزی که از ما میخواهد این
است که عدالت را بجا �آوریم و مح ّبت پایدار داشته باشیم و
با مشارکتی فروتنانه با خدای خود زندگی کنیم».
تقسیمبندی کتاب

داوری بر پادشاهی شمال و جنوب 12:3 -1:1
بازگشت و صلح 15:5 -1:4
پیام هشداری و امیدواری 20:7-1:6

1

در دوران سلطنت یوتام� ،آحاز و حزقیا ،پادشاهان یهودا،
خداوند این پیام را دربارۀ س���امره و اورشلیم در رؤیا به
میکای مورشتی داد.
سوگنامهای برای سامره و اورشلیم

 2ای تمام ملّتهای جهان بشنوید!
ای جمیع ساکنان روی زمین گوش بدهید!
خداوند متعال از بارگاه �آسمانی خود
برضد شما شهادت میدهد.
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 3خداوند از بارگاه مقدّس خود بیرون می�آید
و بر فراز کوهها میخرامد.
 4کوهها در زیر قدمهایش
مانند موم �آب میشوند
و همچون سیل از بلندیها
به دشتها سرازیر میگردند.
5تمام اینها بهخاطر گناهان قوم اسرائیل روی خواهند داد .چرا
مردم اسرائیل و سامره بتپرست شدهاند؟ گناه از کیست؟ گناه
از خود مردم سامره و اورشلیم است6 .خداوند میفرماید« :من
سامره را به تودهای خاک و به جایی که در �آن تاکهای انگور
غرس میکنند ،تبدیل میکنم .سنگهای �آن را به د ّره میریزم و
بنیادش را نمایان میکنم7 .تمام ُبتهایش ذرهذره خواهند شد و
تمام چیزهایی که با مزد روسپیگری در پرستشگاه به دست �آورده
است در �آتش خواهند سوخت .دشمنان ،هدایای بتپرستان
را تاراج خواهند کرد و �آنها را به همان ترتیب در جای دیگر
به کار میبرند».
8میکا گفت« :به این سبب من میگریم و سوگواری میکنم.
با پای برهنه و تن عریان راه میروم و همچون شغالان از غم
زوزه میکشم و مانند شترمرغها شیون میکنم9 ،زیرا زخم مردم
سامره درمان ناپذیر اس���ت و مردم یهودا هم بزودی به این بلا
دچار میش���وند .ویرانی به دروازههای اورشلیم ،یعنی مسکن
قوم من رسیده است».
نزدیک شدن دشمن به اسرائیل

10این خبر را به شهر جت نرسانید .نگذارید کسی گریه شما
را بشنود .ای اهل بیت عفره ،از فرط غم و شرمندگی در خاک
بغلطید11 .ساکنان شافیر عریان و سرافکنده تبعید میشوند .مردم
صانان جر�أت نمیکنند که از ش���هر خارج شوند .هنگامیکه
صدای ش���یون و س���وگواری از بیت ایصل به گوشتان برسد،
بدانید که �آنجا خالی از خطر دشمن نیست12 .اهالی ماروت با
نگرانی در �آرزوی رسیدن روزهای بهتری هستند ،زیرا خداوند
مصیبت را به نزدیک دروازههای اورش���لیم �آورده است13 .ای
ساکنان لاکیش ،اس���بها را به ا ّرابهها ببندید و فرار کنید ،زیرا
شما پیش از همه ،از گناهان مردم اسرائیل پیروی کردید و مردم
اورشلیم را به راه گناه کشاندید14 .اکنون ای مردم یهودا ،با
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شهر مو َرشَ ت جت وداع کنید ،زیرا برای پادشاهان اسرائیل از
شهر اکزیب کمکی نمیرسد.
15ای مردم مریشه ،خداوند شما را به دست دشمنان تسلیم
میکند� .آنها شهر شما را متص ّرف میشوند و رهبران اسرائیل به
غار عدُلام پناه میبرند16 .در غم فرزندان محبوبتان گریه کنید.
غصه سرهایتان را مانند سر کرکس بتراشید ،زیرا دشمنان شما
از ّ
فرزندانتان را به سرزمینهای دور به اسارت میبرند.

2

سرنوشت کسانیکه در حق فقرا ظلم میکنند

وای بر شما که در ش���ب نقشههای شوم میکشید و
وقتیکه صبح میشود �آنها را عملی میسازید .در هر
فرصتی که به دست �آورید ،مرتکب کارهای بد میشوید2 .به
زمین و خانۀ مردم طمع میکنید و �آنها را بزور میگیرید .مال
و خانۀ هیچکسی از دست شما در امان نیست.
3بنابراین خداوند میفرماید« :من تصمیم گرفتهام چنان بلایی
بر شما نازل کنم که نتوانید از �آن بگریزید .به روزگار بد گرفتار
میش���وید و دیگر با غرور گام برنمیدارید4 .در �آن زمان شما
َمثَل و زبانزد مردم میش���وید .با تلخی نوحهسرایی میکنید و
میگویید:
«ما بکلّی تباه شدیم،
زیرا خداوند سرزمین ما را از ما گرفت
و بین مردمی تقسیم کرد که ما را به اسارت بردند».
5وقتی �آن سرزمین را به قوم خود بازگردانم ،هیچکدام از شما
از �آن سهمی نمیبرید.
6ا ّما مردم ب���ه من موعظه میکنند و میگویند« :در �آن مورد
موعظه نکن ،خدا ما را شرمسار نخواهد کرد�7 .آیا فکر میکنید
که بنیاسرائیل ،مورد نفرین خداوند قرار گرفته است؟ �آیا صبر
خداوند تمام شده است؟ �آیا او واقعاً با ما چنین رفتار میکند؟
�آیا او با کسانیکه کارها و کردار نیک داشته باشند ،با مهربانی
صحبت نمیکند؟»
8خداون���د میفرماید« :ا ّما ش���ما برضد قوم من برخاس���ته و
دش���من �آنها شدهاید و منتظر هس���تید تا به �آنها صدمه بزنید و
مانند راهزنان قبای �آنان را بدزدید9 .زنان قوم مرا از خانههای
باصفایشان بیرون میرانید و اطفال �آنها را از حق و برکاتی که
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من به �آنها دادهام ،برای همیشه محروم میکنید10 .برخیزید و
بروید! دیگر در اینجا در امان نمیباشید ،زیرا بهخاطر گناهان
شما اینجا محکوم به فنا شده است.
«11اگر ش���خص دروغگو و فریبکاری بیاید و با شما دربارۀ
کیف و ل ّذت ش���راب صحبت کند ،فوراً او را به عنوان یک
نبی قبول میکنید.
وعدۀ نجات

«12ایاسرائیل ،من بازماندگان قوم تو را جمع میکنم و مانند
گوسفندان به �آغل برمیگردانم .جمع ّیت �آنها افزایش مییابد و
شور و غوغایشان دشت و َد َمن را پر خواهند کرد».
13خدا راه را برای ایش���ان باز خواهد کرد� .آنها دروازههای
شهر را گشوده و �آزاد از �آنها عبور خواهند کرد .خود خداوند،
پادشاه ایشان خواهد بود و �آنها را رهبری خواهد نمود.

3

سرزنش رهبران اسرائیل توسط میکا

ای رهبران اسرائیل ،بشنوید! شما باید مفهوم عدالت
را بدانید2 ،ا ّما برعکس ،شما از خوبی نفرت و بدی
را دوستدارید .پوست قوم مرا میکنید و گوشتی بر استخوان
�آنها باقی نمیگذارید3 .گوشت �آنها را میخورید ،پوست �آنها
را از بدنشان جدا کرده استخوانهایشان را تکهتکه میکنید و
مثل گوشت در دیگ میاندازید�4 .آنگاه به درگاه خداوند دعا
میکنید ،ولی او دعای شما را نمیشنود و چون مرتکب کارهای
زشت شدهاید روی خود را از شما برمیگرداند.
5خداوند میفرماید« :ای انبیا ،شما قوم مرا گمراه کردهاید.
کسیکه به شما پول میدهد برایش دعای خیر میکنید و کسی
را که پول نمیدهد ،تهدید مینمایید6 .روز روشن شما به پایان
رسیده است و �آفتاب بر شما نمیتابد .دیگر رؤیایی نمیبینید
و پیش���گویی نخواهید کرد7 ».فالبین���ان و �آنهایی که �آینده را
پیشگویی میکنند شرمنده و رسوا میشوند و از شرم روی خود
را میپوشانند .چون خداوند به �آنها جواب نخواهد داد.
8ا ّما من سرش���ار از قدرت روح خداوند هس���تم و با جر�أت
میتوانم قوم اس���رائیل را متو ّجه گناهانش���ان س���ازم9 .پس ای
پیشوایان اسرائیل که از عدالت متن ّفرید و راستی را خطا جلوه
میدهید ،به حرف من گوش بدهید! 10شما شهر خدا ،یعنی
اورش���لیم را بر قتل و بیعدالتی بنا کردهاید11 .حاکمان رشوه
میگیرند ،کاهنان تا مزد نگیرند تعلیم نمیدهند و انبیا هم به
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رایگان نب ّوت نمیکنند .این اشخاص ا ّدعا میکنند که خداوند
با �آنهاست و خطری متو ّجه �آنها نیست.
12پس بهخاطر ش���ما اورشلیم مانند کشتزاری شیار شده ،به
تودۀ خاک تبدی���ل میگردد و کوهی که معبد بزرگ بر �آن بنا
شده ،به جنگل مبدل میشود.
صلح جهانی خدا

4

(اشعیا )4-2:2

در روزهای آخر،

کوهی که معبد بزرگ خداوند بر �آن بنا شده،
مشهورترین و بلندترین کوه دنیا میشود
و ملّتهای مختلف به �آنجا می�آیند
 2و خواهند گفت:
«بیایید به کوه صهیون و معبد بزرگ خدای اسرائیل
برویم.
او �آنچه را که میخواهد ما انجام دهیم به ما خواهند
�آموخت.
ما در راهی که او برگزیده است گام برمیداریم.
زیرا خداوند در صهیون با قوم خود سخن میگوید
و تعالیم او از اورشلیم می�آید».

 3خداوند در بین اقوام جهان داوری میکند.
اختلافات قدرتهای بزرگ را در دور و نزدیک جهان
حل میکند.
مردم از شمشیرهای خود گاو�آهن
و از نیزههای خود ا ّره میسازند.
قومی به روی قوم دیگر شمشیر نمیکشد
و برای جنگ و خونریزی �آماده نمیشود.
 4هرکسی در تاکستان
و در زیر سایۀ درخت انجیر خود ،بدون ترس
در صلح و امن ّیت زندگی خواهد کرد.
این وعده را خداوند متعال داده است.
5اقوام جه���ان به عبادت خدایان خ���ود میپردازند و از �آنها
پیروی میکنند ،ولی ما برای همیشه خداوند ،خدای خود را
ستایش میکنیم و او را پیروی خواهیم کرد.
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6خداون���د میفرماید« :در �آن روز مردمان لنگ و غمدیده را
که از دیارشان رانده شده بودند ،جمع میکنم7 .به اشخاص
لنگ و بازماندگان قوم که در تبعید به سر میبرند ،زندگی تازه
میبخشم و �آنها را قومی نیرومند میسازم .خودم در صهیون،
از �آن روز تا به ابد ،بر �آنها سلطنت خواهم کرد».
8ای اورشلیم ،جایی که خدا مانند شبان از ُبرج دیدهبانی،
مراقب قوم خود میباشد ،تو دوباره پایتخت پادشاهی خودت
خواهی شد9 .چرا فریاد برمی�آوری؟ چرا مانند زنی که در حال
زایمان باشد درد میکشی؟ �آیا بهخاطر این است که پادشاهی
نداری و مشاورین تو همه مردهاند؟ 10ای مردم اورشلیم ،مانند
زنی که میزاید از درد به خود بپیچید و بنالید ،زیرا شما باید
از این ش���هر بیرون بروید و در صحرا زندگی کنید .ش���ما به
بابل برده میش���وید ،ا ّما در �آنجا خداوند به دادتان میرسد و
شما را از دست دشمنان نجات میدهد11 .اقوام زیادی با هم
جمع ش���دهاند تا به تو حمله کنند� .آنها میگویند« :اورشلیم
باید نابود ش���ود! ما این ش���هر را خراب میکنیم!» 12ا ّما �آنها
نمیدانند که ارادۀ خداوند چیست و نمیفهمند که او روزی
�آنها را مانند خوشههای گندم برای کوبیدن در خرمنگاه جمع
خواهد کرد.
13خداوند میفرماید« :ای مردم اورش���لیم ،بروید و دشمنان
خود را مجازات کنید! من ش���ما را همانند گاو نری با شاخ
�آهنین و ُسمهای برنزی قوی میگردانم .شما اقوام بسیاری را
شکس���ت خواهید داد و اموالی را که بزور گرفتهاند ،به من،
خداوند تمام جهان تقدیم خواهید کرد».
ای مردم اورشلیم ،لشکریان خود را جمع کنید و �آماده
شوید ،زیرا شهرتان محاصره شده است! دشمنان به
رهبر اسرائیل حمله میکنند.

5

وعدۀ ظهور یک پیشوا از بیتلحم

2ای بیتلحم افراته ،گرچه تو از کوچکترین شهرهای یهودا
هستی ،ولی از تو پیش���وایی ظهور میکند که نسل او از قدیم
وجود داشته است .او بر قوم اسرائیل حکمرانی خواهد کرد.
3خداوند قوم خود را تا زمانی که زن حامله پس���ری به دنیا
بیاورد ،به دست دشمن تسلیم میکند� .آنگاه بق ّیۀ مردمی که
در تبعید به س���ر میبرند به وطن خود بازمیگردند و با س���ایر
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قوم اسرائیل در یکجا جمع میشوند4 .وقتی �آن پیشوا بیاید،
با قدرت و جلال خداون���د خدای خود ،مردم خود را رهبری
میکند .قوم او در �آرامش و امن ّیت به س���ر میبرند ،زیرا مردم
سراس���ر روی زمین از بزرگی و عظمت او �آگاه میشوند5 .او
صلح را به جهان می�آورد.
نجات و مجازات

وقتی مردم �آشور به س���رزمین ما حمله کنند و استحکامات
دفاعی ما را درهم شکنند ،ما رهبران شجاع و نیرومند خود را
به مقابلۀ �آنها میفرستیم�6 .آنها با زور شمشیر بر �آشور ،سرزمین
نمرود حکمرانی میکنند .اگر �آش���وریان به سرزمین ما حمله
کنند ،او ما را از دست �آنها نجات میدهد.
�7آنگاه بازماندگان قوم اسرائیل که در بین اقوام دیگر زندگی
میکنند ،ب���رای �آنها مانند ش���بنم و ب���اران از جانب خداوند
برکت می�آورند� .آنها به خداوند توکّل میکنند ،نه به انسان.
8بازمان���دگان اس���رائیل در بین اقوام دیگر مانند ش���یر در میان
حیوانات جنگل و رمههای گوس���فند خواهن���د بود که هنگام
عبور همه را پایمال میکند و م ی َد َرد و کس���ی نمیتواند �آنها
را نجات بدهد9 .بنیاسرائیل بر دشمنانشان غالب میشوند و
همۀ �آنها را از بین میبرند.
10خداون���د میفرماید« :در �آن روز تمام اس���بها و ا ّرابههای
شما را نابود میسازم11 .همۀ شهرهای شما را با قلعههایش
خراب میکنم12 .جادوگری را در میان ش���ما از بین میبرم
و به زندگی فالگیران خاتمه میدهمُ 13 .بتها و مجسمههای
سنگی شما را میشکنم و دیگر چیزهای ساختۀ دست خود
را سجده و پرستش نخواهید کرد14 .مجسمههای الهۀ اشره
را از جا خواهم کند و ش���هرهایتان را وی���ران میکنم 15و با
خشم و غضب خود از �آن اقوامی که از من اطاعت نمیکنند
انتق���ام میگیرم».

6

ادّ عای خداوند علیه اسرائیل

به ا ّدعای خداوند برضد اسرائیل گوش بدهید :برخیز
ای خداون���د و ا ّدعای خود را ارائه فرم���ا؛ بگذار که
کوهها و ت ّپهها سخن تو را بشنوند.
2ای کوهها ،ای بنیادهای جاودانی زمین ،به ا ّدعای خداوند
گوش بدهید! خداوند از قوم خود ش���کایت دارد و اسرائیل را
متّهم میسازد.
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3خداوند میفرماید« :ای قوم من ،من به شما چه کردهام؟
چرا از من خسته شدهاید؟ پاسخ بدهید! 4من شما را از مصر
بیرون �آوردم و از بند بردگی و اسارت �آزاد کردم .موسی ،هارون
و مریم را فرستادم تا شما را راهنمایی کنند5 .ای قوم من ،به
یاد �آورید که بالاق ،پادش���اه مو�آب چه نقشهای برای نابودی
شما داشت و بلعام ،پسر بعور به او چه پاسخ داد و از اقاقیا تا
جلجال چه اتّفاق افتاد .اینه���ا را بهخاطر بیاورید تا بدانید که
من برای نجات و سلامتی شما چه کارهایی کردهام».
انتظار خداوند

6با چه چیزی به درگاه خداوند متعال بیایم و او را س���جده
کنم؟ اگر بهترین گوس���الۀ یک ساله را جهت قربانی سوختنی
بیاورم� ،آیا خداوند از من خش���نود میشود؟ 7اگر هزاران قوچ
و دهها هزار نهر لبریز از روغ���ن زیتون را هدیه کنم� ،آیا از من
خشنود خواهد شد؟ اگر نخس���تزادۀ خود را برای ک ّفارۀ گنا ِه
خود قربانی کنم� ،آیا گناه مرا میبخشد؟ 8نی ،خداوند به ما
گفته است که نیکویی چیس���ت و چیزی که از ما میخواهد
این است که عدالت را بجا �آوریم و مح ّبت پایدار داشته باشیم
و با مشارکتی فروتنانه با خدای خود زندگی کنیم.
9خداوند در شهر ندا میدهد ،شخص عاقل کسی است که
از خداوند میترس���د .خداوند میفرمای���د« :ای مردمی که در
شهر جمع شدهاید ،بشنوید! 10خانههای گناهکاران ُپر از اموالی
اس���ت که از راه دزدی و با ترازوی تقلّبی به دست �آمدهاند.
11پس چطور میتوانم این اش���خاص را که از سنگ و ترازوی
تقلّبی استفاده میکنند ،ببخشم؟ 12ثروتمندان شما به مردم ظلم
میکنند ،مردم شما دروغ میگویند و حرف راست از زبانشان
شنیده نمیشود13 .بنابراین تصمیم گرفتهام که شما را بهخاطر
گناهانتان نابود کنم14 .هرقدر بخورید سیر نمیشوید و همیشه
از گرسنگی رنج میبرید .مال و ثروت ذخیره میکنید ،ا ّما همه
را از دست میدهید ،زیرا �آنچه را که جمع کردهاید در جنگ
از بین میبرم15 .میکارید ،ولی درو نمیکنید .از زیتون روغن
میکشید ،ا ّما خودتان از �آن استفاده نمیکنید .از انگور شراب
میسازید ،ا ّما از �آن نخواهید نوش���ید16 ،زیرا شما از کارهای
ُعمری پادشاه و پسرش اخاب پیروی میکنید .رسوم و کارهای
�آنها را سرمشق خود قرار میدهید .پس من شما را از بین میبرم
تا مردم جهان شما را تحقیر کنند و خوار و رسوا شوید».
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7

فساد اخالقی قوم اسرائیل

وای به حال من! زیرا مانند شخص گرسنهای هستم
که نه میوهای بر درختان و ن���ه انگوری بر تاکها پیدا
میکن���د و هیچ انگور یا انجی���ری باقی نمانده اس���ت2 .مردم
درستکار از روی زمین محو شدهاند و هیچ شخص درستکاری
در بین مردم دیده نمیشود .همگی برای ریختن خون در کمین
نشسته و برای کشتن یکدیگر دام گس���تردهاند3 .دستهایشان
برای ش���رارت و جنایت مهارت دارد .حاکم و قاضی رش���وه
میخورند .اشخاص بزرگ به �آنها میگویند که چه میل دارند
و چه میخواهند و با هم نقشه میکشند4 .بهترین و امینترین
�آنها ،همچون خار بیارزش هستند.
روز مجازات �آنها که انبیا گفتهاند ،فرا رسیده است و همگی
مضطرب و پریشان میشوند5 .به دوست و رفیق خود اعتماد
مکن و حتّی به همسرت اعتماد مکن و متو ّجه حرف دهانت
باش6 .در این زمان پس���ر به پدر خ���ود توهین میکند .دختر
مخالف مادر است و عروس با مادر شوهرش دشمنی میکند.
اهل خانۀ شخص ،دشمن او میباشند.
7ا ّما چشم امید من به سوی خداوند است و با اعتماد کامل
منتظرم تا خدا مرا نجات بدهد .خدای من دعای مرا مستجاب
خواهد کرد.
خداوند نجات میبخشد

8ای دش���منان بر روزگار بد ما ش���ادی نکنید ،زیرا اگر چه
بیفتیم دوباره برمیخیزیم .اگر در تاریکی باش���یم ،خداوند نور
و روشنایی ما خواهد بود9 .ما در برابر خداوند گناه کردهایم،
بنابراین مدّتی قهر و غضب او را متح ّمل میشویم ،ا ّما سرانجام
از ما در برابر دش���منان حمایت خواهد کرد و �آنها را بهخاطر
بدیهایی که در حق ما کردهاند مجازات خواهد کرد .او ما را
از تاریکی به روشنایی هدایت خواهد کرد و ما عمل نجاتبخش
او را خواهیم دید�10 .آنگاه دش���منانی ک���ه از روی طعنه به ما
میگفتند« :خداوند ،خدای ش���ما کجاست؟» چون میبینند
که خداوند پشتیبان ماست شرمنده و سرافکنده خواهند شد و
با چش���مان خود خواهیم دید که �آنها مانند ِگل کوچه پایمال
خواهند شد.
11ای اورش���لیم ،روزی فرامیرس���د که دیوارهای شهرهایت
بازسازی خواهند شد و تو بیش از پیش توسعه خواهییافت.
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12مردم تو از �آش���ور و مصر ،از نواحی رود فرات ،از س���واحل
دریاها و کوهستانهای دوردس���ت نزد تو بازمیگردند13 ،ا ّما
سایر کش���ورهای روی زمین بهخاطر گناهان ساکنان �آن ویران
میشوند.
14ای خداوند ،بیا و بر قوم برگزیدۀ خود شبانی کن و �آنها را
که همچون گوسفندان در جنگلها تنها ماندهاند ،مانند دوران
گذشته به چراگاههای سرسب ِز باشان و جلعاد هدایت فرما.
15خداوندا ،مانند زمانی که ما را از سرزمین مصر بیرون �آوردی،
به ما معجزههای بزرگ نشان بده16 .اقوام دیگر کارهای تو را
میبینند و با تمام قدرتی که دارند ،شرمنده میشوند و از ترس
دهان خود را خواهند بست و گوشهای خود را خواهند گرفت.
17مانند مار زمین را میلیسند و مانند خزندگان از غارهای خود
بیرون خواهند خزید و با ترس و لرز به سوی تو که خداوند و
خدای ما هستی بازمیگردند.
18خداوندا ،هیچ خدایی مانند تو نیست .تو گناه بندگانت را
می�آمرزی و تقصیرات بازماندگان قومت را میبخشی ،و چون
بر بندگانت رحمت و شفقت داری ،برای همیشه خشمگین
نمیمانی19 .دوباره بر ما مهربان میشوی .گناهان ما را در زیر
قدمهایت پایمال میکنی و همه را در اعماق دریا میافکنی20 .به
وعدهای که به قوم خود ،یعنی فرزندان ابراهیم و یعقوب دادهای
وفادار بوده و �آنها را از مح ّبت پایدارت برخوردار میسازی.
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کتاب ناحوم نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب ناحوم نبی
معرفی کتاب
ّ

کتاب ناحوم ،اشعارى است که بهخاطر سقوط نینوا پایتخت
�آشور ،دش���من دیرینه و ستمپیشۀ اسرائیل سراییده شده است.
سقوط نینوا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد بوده است و بهنظر
مىرسد که این سقوط ،داورى خدا بر قومى ظالم و ستمکار
بود.
تقسیمبندى کتاب

داورى بر نینوا 15-1:1
سقوط نینوا 19:3-1:2

1

خشم خداوند علیه نینوا

خداون���د این پیام را که در مورد نین���وا بود ،در رؤیا به
ناحوم القوشى داد:
 2خداوند ،خداى غیور و انتقام گیرنده است.
او با خشم و غضب انتقام مىگیرد
و دشمنان خود را مجازات مىکند.
 3خداوند خیلى زود خشمگین نمىشود،
ا ّما او قادر و تواناست
و گناه را هرگز بىسزا نمىگذارد.
قدرت خداوند را مىتوان در توفان و گردباد مشاهده کرد.
ابرها خاک زیر پاى او مىباشند.
 4به فرمان او رودها و دریاها خشک مىشوند.
کشتزارهاى سرسبز باشان و کوه کرمل از بین مىروند
و ُگلهاى لبنان پژمرده مىگردند.
 5در برابر او کوهها تکان مىخورند؛
و ت ّپهها هموار مىشوند.
جهان به لرزه می�آید،
دنیا و ساکنینش به وحشت مىافتند.
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ناحوم  1و2 

 6کیست که بتواند در برابر خشم او مقاومت کند؟
غضب او مثل �آتش مىریزد
و صخرهها در برابر خشم او ُخرد مىشوند.
 7خداوند نیکوست
و در روز سختى و مصیبت از بندگان خود حمایت میکند
و کسانى را که به او توکّل کنند پناه مىدهد.
 8ا ّما با سیلاب شدید خشم خود ،دشمنان را نابود میسازد؛
و مخالفین را به کام تاریک مرگ مىفرستد.
 9چه نقشهاى برضد خداوند مىتوانید بکشید!
او ناگهان شما را هلاک خواهد کرد،
به طوری که نتوانید بار دیگر در مقابل او بایستید.
 10دشمنان خداوند مانند خارهاى به هم پیچیده
و کاه خشک در �آتش مىسوزند و خاکستر مىشوند.
11از تو اى نینوا ،شخصى پیدا مىشود که علیه خداوند توطئه
مىکند12 .خداوند به قوم خود اسرائیل چنین مىفرماید« :لشکر
�آشور هرقدر نیرومند و زیاد باش���د ،شکست مىخورد و نابود
مىشود .من شما را بهقدر کافى مجازات کردهام ،ا ّما دیگر این
کار را نمىکنم13 .اکنون زنجیر بندگى را از گردنتان برمىدارم
و شما را از قید اسارت �آشوریان �آزاد مىسازم».
14خداوند در مورد �آشوریان مىفرماید« :نسلى به نام ایشان
باقى نخواهد ماند .من ُبتهایی را که در پرستشگاههای خدایان
ایشان است نابود مىکنم و قبر �آشوریان را �آماده مىکنم ،زیرا
سزاوار زندگی نیستند».
15ببینید ،قاصدى از فراز کوهها پایین می�آید و مژدۀ پیروزى
را اعلام مىکند .اى مردم یهودا ،عیدهاى خود را برگزار کنید
و نذرهاى خود را ادا نمایید ،زیرا مردم شریر �آشور دیگر هرگز
بر شما حمله نخواهند کرد� .آنها همگى نابود شدهاند.

2

سقوط نینوا

اى نینوا ،دشمنان بر تو حمله مىآورند

و با نیروى نظامى خود تو را خراب و ویران مىکنند.
پس دیوارهایت را محافظت
و از جادههایت مراقبت نما .قوایت را جمع کن
و براى جنگ �آماده باش.
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(2دشمنان ،شکوه و ع ّزت اسرائیل را از بین بردند ،ا ّما خداوند
دوباره �آن را به �آنه���ا برمىگرداند ،همانگونه که قبل از حملۀ
دشمن بود).
 3دشمنان با سپرهاى سرخ مسلّح هستند،
لباسهاى قرمز نظامى پوشیدهاند.
�آنها �آمادۀ حمله میشوند!
ا ّرابههای �آنها مثل �آتش میدرخشد!
اسبهای �آنها ُسمهایشان را بر زمین میکوبند.
 4ا ّرابهها در جادهها و میدانها به سرعت پیش مىروند.
مانند مشعل مىدرخشند و مثل برق مىدوند.
 5سرکردگان نظامى احضار مىشوند
همانطور که به جلو میروند میلغزند.
با عجله به طرف دیوارها مىدوند
و منجنیقهاى خود را �آماده مىکنند.
 6بندهاى �آب باز شدهاند
و کاخ شاهى به وحشت افتاده است.
 7ملکه را برهنه کرده با خود به اسیرى بردهاند
و کنیزانش مانند فاخته ناله مىکنند
و سینهزنان به دنبالش مىروند.
 8شهر نینوا مانند حوض �آبى است
که سوراخ شده باشد،
ساکنان �آن فرار مىکنند
و به فریاد کس���انىکه �آنها را از فرار بازمىدارند،
تو ّج���ه نمىکنن���د.
 9خزانههاى شهر ُپر از اشیاى نفیس است.
نقرهها را تاراج کنید!
طلاها را به یغما ببرید!
 10شهر نینوا ،ویران و متروک شده است.
دلها از ترس فرو مىریزد،
زانوها مىلرزند ،براى مردم نیرویی نمانده
و رنگ از چهرهها پریده است.
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ناحوم  2و3 

 11کجاست �آن شهرى
که زمانى بیشۀ شیرمردان
و مسکن شیر ب ّچهها بود.
شهری که شیرهای نر و شیرهای جوان به �آن میروند
و شیربچگان در �آن امن ّیت دارند.
 12مردانش مثل شیر دشمنان را مىدریدند
و همسر و فرزندان خود را با شکار سیر مىکردند
و خانههایشان از اجساد دریده شده ُپر بود.
13خداوند متعال مىفرماید« :من دشمن تو هستم! ا ّرابههایت
را مىسوزانم .سربازانت را در جنگ هلاک مىکنم .تمام مال
و دارایى را که از مردم گرفتهاى ،از تو مىگیرم و دیگر کسى
به پیغام و تقاضایت تو ّجهى نمىکند».

3

واى بر تو اى شهر خونریز

که ُپر از دروغ و قتل و غارت هستى!
 2به صداى شلا ّقها،
غ ّرش چرخ ا ّرابهها،
تاخت و تاز اسبها
و جهش ا ّرابهها گوش بدهید!
 3سواران براى حمله �آمادهاند.
شمشیرها و نیزههاى ب ّراق �آنها مىدرخشند.
اجساد بیشمار کشتهشدگان در همهجا بچشم مىخورد
و سربازان دشمن در هنگام رفتن بر �آنها مىافتند.
 4این نینواى زناکار و جادوگر،
ِ
افسون زیبایى خود مردم را به
مانند یک زن قشنگ با
دام مرگ مىفرستاد
و با فریب و نیرنگ �آنها را بنده و غلام خود
مىساخت.

5خداوند متعال مىفرماید:
«اى نینوا ،من تو را مجازات مىکنم
و برهنهات مىکنم
تا در پیش تمام اقوام خوار و رسوا شوى.
 6تو را با کثافت مىپوشانم
و مایۀ عبرت مردم مىسازم.
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 7همه از دیدن تو به عقب خواهند رفت
و مىگویند' :نینوا ویران شد.
کسى به حال او افسوس نمىخورد و تسلّىاش نمىدهد»'.
8اى نینوا� ،آیا تو بهتر از تیبس ،پایتخت مصر هستى؟ �آن شهر
را هم رود نیل از هر طرف احاطه کرده و مانند دیوارى از �آن
محافظت مىکرد9 .حبش���ه و تمام قلمرو مصر تحت فرمانش
بودند .قدرت و عظمتش حد و اندازه نداش���ت و کشورهاى
فوط و لیبى با او متّحد بودند10 .با اینهمه ،مردم تیبس اسیر و
تبعید شدند .کودکانشان را در کوچه و بازار زدند و کشتند.
رهبران و بزرگان �آنها را به زنجیر کشیدند و �آنها را با قرعه بین
خود تقسیم کردند.
11تو اى نینوا ،مانند اشخاص مست ،گیج مىشوى و براى
اینکه از شر دشمنان در امان باش���ى ،خود را پنهان مىکنى.
12قلعههایت مانند درختان انجیرى هستند که میوههایش رسیده
است .وقتى درختان را تکان بدهند ،میوههایش به دهان خورنده
مىریزد13 .سربازانت مثل زنان هستند .کشورت در برابر قواى
دشمن بیدفاع مانده است و دروازههایت با پشتبندهایشان در
�آتش مىسوزند14 .چون بزودى محاصره مىشوى �آب ذخیره
کن ،قلعههایت را محکم کن و ِگل را �آماده ساز و براى ساختن
دیوارهایت خشت بزن15 .با وجود این ،در �آتش خواهى سوخت،
با شمشیر قطعهقطعه خواهى شد و دشمنانت تو را مانند ملخى
که محصول را مىخورد ،از بین مىبرند.
مانند مور و ملخ ،زیاد و بیشمار شدى16 .تعداد تاجرانت
بیشترتر از ستارگان �آسمان بودند ،ولى همگى مانند ملخها بال
گشودند و پرواز کردند17 .حاکمان و پیشوایانت مانند ملخهایى
هستند که در روزهاى س���رد بر روى دیوارها جمع مىشوند،
ا ّما وقتى �آفتاب مىدرخش���د و هوا گرم مىشود ،همگى پرواز
مىکنند و ناپدید میگردند.
18اى امپراتور �آش���ور ،حاکمانت ُمرده و اعیان و اشرافت به
خواب ابدى رفتهاند .قومت بر کوهها پراکنده شدهاند و کسى
نیست که �آنها را جمع کند و بازگرداند19 .زخمت دارویى ندارد
و جراحتت درمان ناپذیر است .همۀ کسانىکه خبر نابودى تو
را مىش���نوند ،از شادى دست مىزنند ،زیرا هیچکسى نیست
که از دست تو ظلم و ستم ندیده باشد.
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کتاب حبقوق نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب حبقوق نبی
معرفی کتاب
ّ

پیام حبقوق نبی در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد در زمانی که
بابلیها در اوج قدرت بودند ،بیان شده است .حبقوق عمیقاً از
کارهای این مردمان ستمگر ناراحت بود و از خداپرسید« :چرا
وقتیکه شریران اشخاصی را که از خودشان عادلترند میبلعند،
خاموش میمانی؟» ( )13:1و خدا پاسخ میدهد که اقدام لازم
در زمان مناسب انجام خواهد شد و نیز اضافه میکند« :شخص
نیکو ،به وسیلۀ ایمان زندگی خواهد کرد)4:2( ».
در �آخر کتاب ،پیشگویی شده است که بیعدالتی و ناراستی
محکوم خواهد شد و در انتها با سرود نیایش ،مبنی بر بزرگی
و عظمت خ���دا و پایدار بودن ایمان نویس���نده ،کتاب خاتمه
میپذیرد.
تقسیمبندی کتاب

اعتراض حبقوق و پاسخ خدا 4:2-1:1
محکومیّت بیعدالتی 20-5:2
دعای حبقوق 19-1:3

1

این پیامی است که خداوند در رؤیا به حبقوق نشان داد:
2خداون���دا ،تا به کی برای کمک ن���زد تو فریاد کنم تا
بشنوی؟ تا به کی از دس���ت ظلم فریاد کنم تا نجات بدهی؟
3چرا میگ���ذاری اینهمه بیعدالتیها را ببینم؟ ظلم و س���تم
اطراف مرا گرفته اس���ت ،همهجا پر از ظلم و خرابی است و
جنگ و دش���منی همهجا را گرفته اس���ت4 .قانون از بین رفته
و عدالت اجرا نمیشود .شریران بر نیکوکاران برتری دارند و
داوران عدالت را اجرا نمیکنند.
جواب خداوند

5خداوند فرمود« :به ملل اطراف خود نگاه کنید ،از �آنچه که
میبینید تع ّجب خواهید کرد ،زیرا در دوران زندگی شما کاری
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حبقوق  1و2 

میکنم که حتّی وقتی خبر �آن را بشنوید ،باور نمیکنید6 .من
بابلیها را که مردمی بیرحم و ظالم هستند ،به قدرت میرسانم.
�آنها به تمام روی زمین هجوم خواهند �آورد؛ همهجا را تص ّرف
خواهند کرد�7 .آنان ترس و وحشت را منتشر میکنند و �آنقدر
مغرورند که هر کاری که میکنند در نظرشان قانونی است.
«8اسبهایشان سریعتر از پلنگ و د ّرندهتر از گرگهای گرسنه
هستند .سواران �آنها جستوخیزکنان از سرزمینهای دور می�آیند
و همچون عقاب بر شکار خود حمله میکنند.
«9با بیرحمی حمله میکنند و با ایجاد ترس و وحشت مثل
ریگ بیابان اس���یر میگیرند10 .پادشاهان را مسخره میکنند و
به بزرگان میخندند .قلعهها را هیچ میش���مارند و در پشت
دیوار �آنها ت ّپهای از خاک میسازند و �آنها را تص ّرف میکنند.
11همچون باد هجوم می�آورند و میروند� .آنها مردمی گناهکار
هستند ،زیرا قدرت خود را ،خدای خود میدانند».
شکایت دوم حبقوق

12خداوندا ،ای خدای من! تو از ابتدا خدا بودهای ،مقدّس
و ابدی ،ای خداوند و ای پناه من ،تو نمیگذاری که ما نابود
ش���ویم .تو به بابلیها قدرت دادهای تا م���ا را مجازات کنند.
13چشمان تو پاکتر از �آن است که گناه را نگاه کند .تو بیعدالتی
را تح ّمل نمیکنی ،پس چرا وقتیکه شریران اشخاصی را که
از خودشان عادلترند میبلعند ،خاموش میمانی؟
14چرا مردم را مثل ماهیان و خزندگان که رهبری ندارند ،به ق ّلاب
بابلیها میاندازی؟ �15آنها مردم را به ق ّلاب خود میاندازند و در
تورهای خود جمع میکنند و سپس به شادمانی میپردازند16 .بعد
میروند و تورهای خود را میپرستند و برای �آنها قربانی میکنند،
زیرا تورهایشان خوراک و ثروت برای �آنها �آورده است.
�17آیا تو به �آنها اجازه میدهی که برای همیش���ه به کش���تار
بیرحمانۀ خود ادامه بدهند؟
اکنون از ُبرج دیدبانی خود بالا میروم و انتظار میکشم
تا ببینم که خداوند به من چه میفرماید و به شکایت
من چه پاسخی میدهد.

2

جواب خداوند

2خداوند به من پاسخ داد�« :آنچه را که در رؤیا به تو نشان
میدهم به طور �آشکار و خوانا بر لوحی بنویس تا هرکسی بتواند
با یک نگاه �آن را بخواند3 .ای���ن رؤیا اکنون اتّفاق نمیافتد،
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ا ّما در وقت مع ّین اتّفاق خواهد افتاد و زمان �آن بزودی خواهد
رسید� .آنچه را که به تو نشان میدهم حتماً واقع خواهد شد.
شاید تا وقوع �آن مدّت زیادی طول بکشد ،ولی منتظر باش،
زیرا وقوع �آن حتمی و بدون ت�أخیر اس���ت4 .پیغام این است:
مردم بدکار هلاک میشوند ،ا ّما شخص نیکو به وسیلۀ ایمان
زندگی خواهد کرد».
مجازات بدکاران

5ثروت فریبنده اس���ت .اش���خاص حریص مغرورند و �آرامی
ندارند .قومها را اس���یر کرده �آنها را نزد خود جمع میکنند و
مانند مرگ به کام خود فرو میبرند و سیر نمیشوند6 .اسیران
با طعنه و تمسخر به بابلیها میگویند« :وای بر شما! زیرا �آنچه
را که مال شما نیس���ت میگیرید و به دارایی خود میافزایید؛
تا به کی مردم را مجبور میسازید تا بیشتر از �آنچه که بدهکار
هستند به شما بپردازند؟»
�7آیا کس���انیکه به شما بدهکار هس���تند ناگهان برنخواهند
خاس���ت و ش���ما را به وحش���ت نخواهند انداخت و شما را
غارت نخواهند کرد؟ 8چون ش���ما قومه���ا را غارت کردهاید،
پس بازماندگان �آنها شما را غارت میکنند ،زیرا شما مرتکب
قتل شدید و ظلم و ستم را بر روی زمین رواج دادید و شهرها
و ساکنان �آنها را از بین بردید.
9وای ب���ه حال ش���ما که از راه ش���رارت ب���رای خود ثروت
اندوختهاید تا خود و خانوادهتان در رفاه و �آسایش زندگی کنید
و از خطر و بلا در امان باش���ید10 .نقشههای شوم شما باعث
رسوایی خودتان میش���وند .شما با نابود کردن مردم ،مرگ و
نیستی را برای خود می�آورید11 .حتّی سنگهای دیوار و تیرهای
سقف خانهتان برضد شما فریاد برمی�آورند.
12وای بر شما که شهرها و روس���تاهای خود را با غارت و
ریختن خون مردم ،میسازید13 .قومهایی که �آنها را اسیر کردید
از دسترنج خود فایدهای نبردند� .آنها زحمت بیفایده کشیدند
و همۀ چیزهایی که ساختهاند دود میشوند و به هوا میروند،
زیرا خداوند متعال چنین اراده فرموده اس���ت14 .ا ّما همانطور
که دریاها ُپر از �آب میباش���ند ،زمین نیز از حکمت و جلال
خداوند پر خواهد شد.
15وای بر شما که همس���ایگان خود را با جام غضب خود
مست میسازید و بعد ،از رسوایی �آنها ل ّذت میبرید16 .بزودی
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شکوه و جلال ش���ما به رس���وایی تبدیل خواهد شد و از پیالۀ
مجازات خداوند خواهید نوشید و مست شده به زمین خواهید
افتاد17 .بهخاطر ظلمهایی که در لبنان کردهاید و حیواناتی را
که به وحشت انداختید و هلاک نمودید ،اکنون خودتان نابود
میشوید .به س���بب خونهایی که ریختهاید و ظلمهای که در
شهرهای روی زمین و بر مردم �آن کردهاید خودتان گرفتار ظلم
و ستم میگردید.
18از بت چه فایدهای به انسان میرسد؟ ُبتی که انسان �آن را
بتراشد و بسازد و سپس بر �آن توکّل نماید ،تنها تمثالی است
دروغین که حتّی نمیتواند حرف بزند و از �آن نمیتوان چیزی
�آموخت19 .وای به حال شما که به یک تکه چوب میگویید
«بیدار ش���و» و از یک بت بیجان میخواهید که برخیزد� .آیا
بت میتواند به شما چیزی بیاموزد؟ ُبتها از بیرون با نقره و طلا
پوشانده شدهاند ،ا ّما بیجان هستند و روحی در �آنها نیست.
20ا ّما خداوند در معبد مقدّس خود اس���ت ،پس تمام روی
زمین در حضور او خاموش باشند.

3

دعای حبقوق

این است دعای حبقوق نبی:

 2خداوندا ،خبری را که به من فرمودی شنیدم
و از شنیدن �آن ترس مرا فراگرفت.
بار دیگر کارهای عظیمی را که در دوران گذشته انجام م یدادی
به ما نشان بده
و در هنگام غضب خود ،رحمتت را به یاد �آور.

 3خدا از اَدوم برمیگردد؛
خدای قدّوس از کوهستان فاران می�آید.
جلال او �آسمانها را پوشانده،
و زمین از ستایش او پر است.
 4پرتو او مثل نو ِر برق درخشان است
و از دستهایش که قدرت او در �آنها نهفته است ،نور میتابد.
 5مرض را پیشاپیش خود میفرستد
و به مرگ امر میکند که به دنبالش بیاید.
 6هنگامیکه میایستد ،زمین میلرزد
وقتی نگاه میکند ،قومها از ترس میلرزند.
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کوههای جاودانی ُخرد میشوند
و ت ّپههای ابدی که در زمانهای قدیم بر �آنها قدم میزد،
از هم پاشیده میشوند.
 7مردم کوشان را ترسان
و مدیان را لرزان دیدم.
 8خداوندا� ،آیا رودها تو را خشمگین ساختند؟
�آیا دریاها تو را غضبناک کردند؟
که بر بالای ابرها عبور کردی؛
و ابرهای توفانی ا ّرابهات گشتند،
و تو پیروزی برای مردم خود �آوردی.
 9کمانت را �آماده کردی
و تیرت را در کمان گذاشتی
و زمین را با صاعقه شکافتی.
 10کوهها تو را دیدند و به لرزه افتادند.
سیلابها جاری شدند،
�آبهای عمیق خروشیدند
و امواجشان بالا �آمد.
 11از نور تیرهایت و از پرتو نیزههای درخشانت
�آفتاب و مهتاب ایستادند.
 12با قهر و غضب ،جهان را پیمودی و با خشم،
اقوام دنیا را پایمال کردی.
 13برای نجات قوم خود شتافتی
و پادشاه برگزیدهات را نجات دادی.
رهب ِر شریران را نابود کردی
و پیروانشان را بکلّی از بین بردی.
 14جنگجویان دشمن مانند گردباد �آمدند
تا ما را پراکنده کنند
و میخواستند که مردم مسکین را از بین ببرند ،ا ّما
تیرهای تو سر �آنها را شکافت.
 15با اسبانت ،دریا
و �آبهای خروشان را پایمال نمودی.
 16وقتی اینها را میشنوم،
از ترس بدنم تکان میخورد و لبهایم میلرزند.
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اندامم سست میشود
و پاهایم به لرزه می�آیند.
در انتظار روزی هستم
که خدا �آن مردمی را که ما را مورد حمله قرار دادند
مجازات کند.
 17هرچند درخت انجیر شکوفه نیاورد
و انگور در تاک نروید،
محصول زیتون از بین برود
و کشتزارها غلّه بار نیاورند،
گلّهها در چراگاه تلف شوند
و طویلهها از رمه خالی بمانند،
 18بازهم خوشحال و شادمان خواهم بود،
زیرا خداوند نجاتدهندۀ من است.
 19خداوند متعال به من نیرو میبخشد
و به پاهایم ق ّوت میدهد
تا مانند �آهو بِد ََوم و از کوههای بلند بالا بروم.
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کتاب َص َفنیای نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.

1

3
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کتاب َص َفنیای نبی
معرفی کتاب
ّ

َصفَنیای نبی در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد ،احتمالا ً در ده
س���ال قبل از اصلاحات مذهبی یوشیای پادشاه در سال 621
قبل از میلاد ،زندگی میکرده اس���ت .این کتاب بیشتر جنبۀ
پیشگویی و نب ّوت دارد ،پیشگویی دربارۀ روز محکوم ّیت ،ویرانی
و تهدید ،وقتی پادش���اهی یهودا بهخاطر پرستش خدایان دیگر
مجازات خواهد ش���ود .همچنین خدا ،سایر اقوام را مجازات
خواهد نمود .اورش���لیم نیز محکوم گردیده اس���ت .همچنین
خدا از روزی سخن میگوید که همۀ مردم با فروتنی و عدالت
زندگی خواهند کرد.
تقسیمبندی کتاب

روز داوری خدا 3:2-1:1
محکومیّت همسایگان یهودا 15-4:2
محکومیّت و رستگاری اورشلیم 20-1:3

1

خداوند این پیام را در دوران سلطنت یوشیا پسر �آمون،
پادش���اه یهودا ،به َصفَنیا دادَ .صفَنیا پسر کوشی ،پسر
جدلیا ،پسر امریا و امریا پسر حزقیا پادشاه بود.
روز داوری خداوند

2خداون���د میفرماید« :من همهچی���ز را از روی زمین نابود
میسازم3 .تمام انس���انها ،حیوانات ،پرندگان و ماهیان را از
بین میبرم .به زندگی مردم شریر خاتمه میدهم ،همۀ بشر را
محو میکنم و حتّی یک نفر را هم زنده نمیگذارم.
«4مردم اورشلیم و یهودا را به سزای کارهایشان میرسانم و �آثار
بت بعل و نام کاهنان بتپرست را محو میسازم�5 .آنهایی را که
بر بامها� ،آفتاب و ماه و ستارگان را میپرستند و نیز کسانیرا
که در ظاهر مرا میپرستند و به من سوگند وفاداری یاد میکنند،
ا ّما به نام بت مولِک قسم میخورند ،هلاک میکنم�6 .آنهایی را
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که از پیروی من دست کشیدهاند و �آن اشخاصی را که طالب
من نیستند و از من راهنمایی نمیخواهند ،نابود میسازم».
7روز داوری خداوند نزدیک است ،پس در حضور او خاموش
باشید! خداوند قوم خود را برای قربانی �آماده کرده و از دشمنان
دعوت نموده است که یهودا را غارت کنند8 .خداوند میفرماید:
«در �آن رو ِز جزا رهبران ،شاهزادگان و همچنین کسانی را که
از راه و رس���م بیگانگان پیروی میکنند ،به سزای کارهایشان
میرسانم�9 .آن اشخاصی را که مانند کافران دست به دزدی
و �آدمکشی میزنند تا پرستش���گاههای خدایان خود را از مال
دزدی ُپر سازند ،مجازات میکنم».
10خداوند میفرماید« :در �آن روز صدای فریاد از دروازۀ
ماهی در اورشلیم ش���نیده میشود و صدای ناله از قسمت
جدید ش���هر و صدای ولول���ه از ت ّپهها به گوش میرس���د.
11ای مردم بازار ،فریاد و ش���یون کنی���د ،زیرا همۀ تاجران
از بی���ن رفتهان���د.
«12در �آن روز چراغی گرفته ،اورش���لیم را تفتیش میکنم
و اش���خاص خودپرس���ت را که میگوین���د' :خداوند با ما
کاری ندارد '.مجازات میکنم13 .مال و دارائیشان تاراج
و خانههایش���ان ویران میش���ود .خانهها میسازند ،ا ّما در
�آنها س���اکن نخواهند شد .تاکس���تانها غرس میکنند ،ولی
هرگز از ش���راب �آنها نخواهند نوش���ید».
�14آن روز عظیم خداوند نزدیک است و بزودی فرا میرسد.
در �آن روز حتّی ش���جاعترین و قویترین مردان به تلخی خواهند
گریس���ت�15 .آن روز ،روز غضب خداوند است .روز سختی
و اضطراب ،روز تاریکی و ظلمت ،روز سیاه و ابرهای غلیظ
اس���ت16 .روزی که ش���یپور نواخته میش���ود و علیه شهرهای
مستحکم و ُبرجهای بلند ،جنگ �آغاز میگردد.
17خداوند میفرماید« :مردم را چنان پریشان و درمانده میسازم
که مانند شخص کور نتوانند راه خود را پیدا کنند� ،آنها در برابر
من گناه کردهاند و اکنون خونشان مانند �آب بر خاک میریزد
و اجسادشان به روی زمین خواهد گندید».
18روزی که خداوند خشم خود را نشان دهد ،طلا و نقرۀ
�آنها نمیتواند ایش���ان را نجات بدهد .تمامی زمین در �آتش
خشم او میسوزد و همۀ ساکنان روی زمین با مرگ ناگهانی
از بی���ن میروند.
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2

دعوت برای توبه

2-1ای قوم بیشرم ،پیش از �آن که مانند کاه در برابر باد
رانده شوید ،قبل از �آن که رو ِز هولناک خشم خداوند
ناگهان برسد و همهچیز را در سر راه خود از بین ببرد ،به خود
�آیی���د3 .ای فروتنان که احکام او را بجا می�آورید ،درس���تکار
باشید و در پیشگاه خداوند فروتن شوید ،شاید در �آن روز شما
را از خشم خود برهاند.
نابودی همسایگان اسرائیل

4کسی در شهر غزه باقی نخواهد ماند ،اشقلون ویران خواهد
شد و مردم اش���دود در نصف روز بیرون رانده خواهند شد و
اهالی عقرون از شهر خود خواهند گریخت5 .وای به حال شما
فلسطینیانی که در س���احل دریا و در سرزمین کنعان سکونت
دارید ،زیرا شما محکوم به مرگ هستید و خداوند شما را نابود
میسازد .حتّی یک نفر از شما را هم زنده نمیگذارد6 .زمینهای
ساحلی شما چراگاهی برای چوپانها و �آغل گوسفندان خواهد
شد7 .بازماندگان طایفۀ یهودا ،سرزمین شما را تسخیر خواهند
نمود و گلّههای خود را در �آنجا خواهند چرانید و در خانههای
اشقلون خواهند خوابید ،زیرا خداوند متعال با قوم خود مهربان
است و �آنها را دوباره سعادتمند میگرداند.
8خداون���د متعال میفرماید« :من طعنهه���ای مردم مو�آب را
ش���نیدهام و دیدم که عمونیان چطور قوم مرا تحقیر و مسخره
میکردند و با غرور میگفتند که سرزمین �آنها را اشغال خواهند
کرد9 .به حیات خودم قس���م که مو�آب و عمون مانند سدوم
و غموره نابود میگردند و به مح���ل خارها و گودال نمک و
ویرانۀ ابدی تبدیل میشوند و بازماندگان قوم من سرزمین �آنها
را تص ّرف خواهند کرد».
10مردم مو�آب و عمون بهخاطر غرور خود به چنین سرنوشتی دچار
میشوند ،زیرا به قوم خداوند متعال اهانت کرده� ،آنها را مسخره
نمودند11 .خداوند �آنها را به بلاهای دهشتناکی دچار میسازد و
همۀ خدایان روی زمین را بیاعتبار میگرداند� .آنگاه تمام اقوام
جهان در سرزمینهای خود ،او را پرستش خواهند نمود.
12ای مردم حبشه ،خداوند شما را نیز با شمشیر خود هلاک میکند.
13خداوند با قدرت خودش �آشور را نابود میسازد .پایتخت
�آن ،نینوا را به بیابان خش���ک تبدیل میکن���د�14 .آنجا چراگاه
گوسفندان و محل زندگی انواع حیوانات میشود .جغدها در
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ویرانههای �آن �آشیانه میکنند و صدایشان از پنجرههای خانهها
به گوش میرس���د .زاغها در �آس���تانۀ خانهها �آواز میخوانند و
چوبهای س���در که در بنای عمارات به کار برده شده بودند،
از بین میروند15 .این ش���هر که موجب افتخار و محل رفاه و
�آسایش مردمش بود عاقبت به این سرنوشت دچار میگردد ،مردم
�آن فکر میکردند که در تمام دنیا شهری مانند شهر �آنها وجود
ندارد .ا ّما سرانجام ویران و متروک میگردد و کُنام حیوانات
وحشی میشود و هرکسی که از �آنجا بگذرد ،سر خود را تکان
خواهد داد و حیرت خواهد کرد.

3

گناه و رهایی اورشلیم

وای به حال اورشلیم سرکش ،شهر �آلوده و ستمگر2 .به
صدای خداوند گوش نمیدهد و نصیحت نمیپذیرد.
به خداوند اعتماد نمیکند و از او کمک نمیطلبد3 .حاکمان
�آن مانند شیرهای غ ّران و قضات �آن مثل گرگهای گرسنۀ شب
هستند که از شکار خود تا صبح چیزی باقی نمیگذارند4 .انبیای
�آن خودخواه و فاسد میباشند ،کاهنانش مقدّسات را بیحرمت
میسازند و از احکام خداوند تجاوز مینمایند5 .خداوند هنوز
هم در �آن ش���هر حضور دارد .او عادل و با انصاف اس���ت و
بیعدالتی نمیکند .هر بامداد عدالت خود را به مردم نش���ان
میدهد ،ا ّما با وجود این ،بدکاران با بیشرمی به کارهای شرم
�آور خود ادامه میدهند.
6خداون���د میفرماید« :م���ن اقوام زی���ادی را از بین بردهام.
شهرهایشان را ویران و دیوارها و ُبرجهای �آنها را خراب کردهام.
شهرها متروک و کوچهها خالی ش���دهاند و یک نفر هم باقی
نمانده است7 .گفتم شاید مردم از من بترسند و به نصایح من
گوش کنند و �آنچه به �آنها تعلیم دادهام ،فراموش نکنند ،ا ّما �آنها
تو ّجهی نکردند و به کارهای فاسد خود ادامه دادند».
8خداوند میفرماید« :صبر کنید ،روزی که علیه اقوام جهان
برخیزم و �آنها را محکوم سازم بزودی میرسد .من تصمیم گرفتهام
که تمام ملل و همۀ سلطنتها را جمع کنم و خشم خود را بر
�آنها بریزم .تمام دنیا در �آتش غیرت من گداخته خواهد شد.
�«9آنگاه به مردم جهان زبان پاک عطا میکنم تا فقط نام مرا
یاد کنند و تنها مرا بپرستند10 .قوم پراکندۀ من از �آنسوی رودهای
حبش���ه با هدایای خود برای عبادت من خواهند �آمد11 .در �آن
زمان شما ای قوم من ،دیگر از سرکشیها و کارهایی که علیه من
1709
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کردهاید ،شرمنده نمیشوید .تمام مردم متک ّبر و خودخواه را از
میان شما دور میکنم .بعد از �آن دیگر در کوه مقدّس من غرور و
تک ّبر وجود نخواهد داشت12 .در �آنجا کسانیکه فروتن و متواضع
هستند و به من پناه می�آورند ،باقی خواهند ماند�13 .آنهایی که در
اسرائیل باقی میمانند ،دیگر به کارهای زشت دست نمیزنند،
دروغ نمیگویند ،فریب نمیدهن���د ،بلکه در کامیابی و امن ّیت
زندگی میکنند و کسی نمیتواند �آنها را بترساند».
سرود شادمانی

 14ای قوم اسرائیل ،سرود بخوانید و شادی کنید!
ای اورشلیم ،از صمیم قلب �آواز شادمانی را بلند کن!
 15خداوند از مجازات تو صرف نظر کرده
و دشمنانت را شکست داده است.
خداوند ،پادشاه اسرائیل ،همراه توست
و دیگر از چیزی نخواهی ترسید.
 16در �آن روز به صهیون میگویند:
«نترس! دلیر و قوی باش!
 17خداوند خدایت با تو میباشد؛
قدرت او تو را پیروز خواهد کرد.
خداوند از تو خشنود است.
و در عشق خود به تو زندگی تازه خواهد داد.
او برای تو خواهد سرایید و از تو خرسند خواهد بود».
 18همچون کسانی که در جشن هستند.
خداوند میفرماید:
«من بلایا را از شما دور میسازم،
و شما را از پریشانی بیرون می�آورم.
 19روز جزای کسانیکه بر تو ظلم کردهاند فرا میرسد.
مردمان لنگ را نجات میدهم
و تبعیدشدگان را به وطنشان بازمیگردانم.
ننگشان را به ع ّزت و افتخار تبدیل میکنم
و �آن وقت تمام دنیا �آنها را تحسین میکنند.
 20در �آن زمان همۀ شما را به خانه می�آورم،
شما را در جهان مشهور میسازم
و دوباره شما را کامیاب میگردانم».
این را خداوند فرموده است.
1710

کتاب َح ّجای نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کتاب َح ّجای نبی
معرفی کتاب
ّ

کتاب َح ّجای نبی ،شامل پیغامهای کوتاهی است که در سال
 520قبل از میلاد از طرف خدا توسط َح ّجای نبی داده شده
است .یهودیان سالهاس���ت که از اسارت برگشته در اورشلیم
زندگی میکنند ،ولی معبد بزرگ همچنان ویرانه باقیمانده است.
پیامها از رهبران یهود میخواهد که معبد بزرگ را از نو بسازند
و خداوند �آیندهای را برای قو ِم تجدی ِد حیات یافته و پاک شده
وعده میدهد که صلح و کامیابی خواهد داشت.
تقسیمبندی کتاب

فرمان بازسازی معبد بزرگ 15-1:1
پیامهای تسلّی و امید 23-1:2

1

فرمان خداوند برای بازسازی معبد بزرگ

در روز ِ
اول ما ِه شش ِم سال دو ِم سلطنت داریوش شاهنشاه،
خداون���د پیامی توس���ط ح ّجای نبی برای زروبابل پس���ر
ش���التیئیل حاکم یهودا و برای یهوش���ع پس���ر یهوصادق کاهن
اعظم فرستاد.
2خداوند متعال به َح ّجای فرمود« :این مردم میگویند که اکنون
وقت بازسازی خانۀ خداوند نیست3 ».بعد خداوند این پیام را
حجای نبی برای مردم فرستاد«4 :ای قوم من ،چرا شما
توسط ّ
در خانههای زیبا زندگی میکنید درحالیکه معبد بزرگ ویران
میباشد؟ 5به نتیجۀ کارهایتان تو ّجه کنید6 :زیاد میکارید ،ولی
ِ
محصول کم برمیدارید .میخورید ،ا ّما سیر نمیشوید .مینوشید
س میپوشید ،ا ّما گرم
و باز هم تش���نگیتان رفع نمیگردد .لبا 
نمیش���وید .مزد میگیرید ا ّما گویی �آن را در جیبی که سوراخ
است میگذارید7 .خوب فکر کنید و ببینید که چرا چنین است؟
8حالا به کوه بروید و چوب بیاورید و خانۀ مرا بازسازی کنید تا
من از دیدن �آن خشنود شوم و محترم شمرده شوم.
1712

َح ّجای  1و2 

«9منتظر محصول فراوان بودید ،ولی کم به دست �آوردید و
وقتیک���ه �آن محصول کم را به خانه �آوردی���د ،من �آن را برباد
دادم� .آیا میدانید چ���را من این کار را ک���ردم؟ بهخاطر اینکه
خانۀ من ویران مانده و ش���ما مشغول س���اختن خانههای خود
هستید10 .به همین س���بب است که باران نمیبارد و از زمین
چیزی نمیروید11 .من خشکسالی را بر زمین ،کوهها ،مزارع،
تاکستانها ،باغهای زیتون ،سایر محصولات و همچنین انسان
و حیوان و تمام حاصل زحمت شما �آوردم».
اطاعت مردم از فرمان خداوند

�12آنگاه زروبابل و یهوشع و تمام کسانیکه از اسارت در بابل،
برگشته بودند از خداوند ترسیدند و دستور خداوند خدای خود
را ،که توسط ح ّجای نبی فرستاده شده بود ،اطاعت کردند.
13خداوند پیام دیگری توسط ح ّجای برای مردم فرستاد و فرمود:
«من همراه شما هستم14 ».خداوند متعال در زروبابل ،حاکم
یهودا ،یهوش���ع ،کاهن اعظم و در س���ایر مردم که از اسارت
بازگش���ته بودند ش���وق و رغبتی ایجاد کرد تا در معبد بزرگ
کار کنند15 .پس در روز بیست و چهار ِم ماه شش ِم سال دو ِم
سلطنت داریوش ،همگی جمع ش���دند و ساختن معبد بزرگ
خداوند ،خدایشان را �آغاز نمودند.

2

جالل و شکوه خانۀ خداوند

در روز بیس���ت و یکم ماه هفتم همان سال ،خداوند
به ح ّجای نب���ی فرمود«2 :از زروباب���ل ،حاکم یهودا و
یهوشع ،کاهن اعظم بپرس�3 :آیا در بین شما کسی هست که
جلال و عظمت معبد بزرگ را ،همانطور که در س���ابق بود
به یاد �آورد؟ �آیا �آنچه را که اکنون میسازید به نظر شما ناچیز
نیس���ت؟ 4ا ّما با اینهمه ،ای زروبابل و یهوش���ع و تمام قوم،
م�أیوس نشوید و قویدل باشید .به کارتان ادامه دهید ،زیرا من
همراه ش���ما هس���تم5 .وقتی از مصر خارج میشدید ،به شما
وعده دادم که روح من همیش���ه با شما خواهد بود ،من هنوز
با شما هستم ،پس نترسید!
«6بزودی بار دیگر �آس���مانها ،زمین ،دریاها و خش���کی را
به لرزه می�آورم7 .تمام اقوام را س���رنگون میسازم .دارایی و
ثروتش���ان به اینجا �آورده میش���ود و این خانه را از شکوه و
جلال ُپر میس���ازم8 .تمام طلا و نقره دنیا از �آن من است.
9این خانه با ش���کوهتر از س���ابق میش���ود و در اینجا به قوم
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خود صلح و س���لامتی میبخش���م ».خداون���د متعال این را
فرموده اس���ت.
حجای به کاهنان
مشورت ّ

10در روز بیست و چهار ِم ماه نه ِم سال دو ِم سلطنت داریوش،
خداوند بار دیگر به َح ّجای نبی فرمود«11 :از کاهنان بپرس که
شریعت به این سؤال چه جواب میدهد12 :اگر کسی گوشت
مقدّس را در ردای خود گذاشته ببرد ،اگر دامنش با نان� ،آش،
شراب ،روغن و یا هر نوع خوراک دیگر تماس پیدا کند� ،آیا
�آن خوراک مقدّس میشود؟»
وقتی َح ّجای این سؤال را از کاهنان کرد پرسید� ،آنها جواب
دادند« :نه».
13سپس َح ّجای پرس���ید« :ا ّما اگر کسی با جنازهای تماس
پیداکرده ناپاک شده باشد و بعد به یکی از این خوراکها دست
بزند� ،آیا �آن خوراک ناپاک میشود؟»
کاهنان جواب دادند« :بلی ،ناپاک میشود».
14پس َح ّجای گف���ت« :خداوند میفرماید که این مردم هم
همینطور هستند ،هر کاری که میکنند و هر هدیهای که به
این خانه می�آورند ،ناپاک است».
وعدۀ برکت

15خداوند میفرماید« :حالا خوب فکر کنید و ببینید پیش از
�آنکه به ساختن خانۀ من شروع کنید 16 ،شما در چه وضعی
بودید؟ در �آن وقت ش���ما توقع داشتید که دو خروار محصول
برداری���د ،ا ّم���ا تنها یک خروار به دس���ت می�آوردی���د و هرگاه
میخواستید پنجاه لیتر شراب از خمره بکشید ،فقط بیست لیتر
در �آن مییافتید17 .من حاصل دسترنج شما را با باد سوزان،
�آفت و تگرگ تباه کردم ،ا ّما شما باز هم توبه نکردید18 .ولی
از امروز به بعد که روز بیست و چهارم ماه نهم و روزی است
که بنیاد خانۀ من گذاشته شده است ،خواهید دید که با شما
چه میکنم19 .هرچند که غلّهای در انبارها باقی نمانده و هنوز
تاکها و درختان انجیر ،انار و زیتون ،می���وه نیاوردهاند ،ا ّما از
همین روز شما را برکت میدهم».
وعدۀ خداوند به زروبابل

20در همان روز بیس���ت و چهارم م���اه ،بار دیگر این پیام از
جانب خداوند برای َح ّجای �آمد«21 :به زروبابل ،حاکم یهودا
بگو که بزودی �آسمانها و زمین را به لرزه می�آورم22 .تختهای
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پادش���اهان را واژگون میکنم .قدرت فرمانروایان را با ا ّرابه و
سوارانش���ان از بین میبرم و اسبان و سواران �آنها یکدیگر را با
شمشیرهای خود میکش���ند23 .در �آن روز ،ای زروبابل ،پسر
شالتیئیل ،بندۀ من ،تو مانند نگین انگشتر من خواهی بود ،زیرا
که من تو را برگزیدهام ».این قول خداوند متعال است.
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کتاب زکریای نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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معرفی کتاب
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فصلهای  8-1از کتاب زکریای نبی در بین سالهای  518تا
 520قبل از میلاد نوشته شده است .این پیشگوییها بیشتر به
رؤیا ش���باهت دارند و مطلب مورد بحث ،بازسازی و تجدید
بنای اورشلیم و معبد بزرگ میباشد .همچنین گفتوگوهایی
است دربارۀ پاک سازی و تطهیر قوم خدا و �آمدن مسیح.
فصلهای  14-9مجموعه پیغامهایی اس���ت از س���الهای بعد
دربارۀ مسیح موعود و داوری نهایی.
تقسیمبندی کتاب

پیامهای هشداردهنده و امیدوارکننده 23:8 -1:1
داوری بر همسایگان اسرائیل 8-1:9
صلح و سعادت آینده 21:14-9:9

1

دعوت به توبه

در ماه هشتم از سال دوم سلطنت داریوش شاهنشاه ،پیامی
از جانب خداوند بر زکریای نبی پسر برکیا و نوۀ عدوی
نبی �آمد .خداوند به زکریا فرمود«2 :از طرف من به مردم بگو
که من از نیاکان شما بسیار خشمگین بودم3 ،ا ّما اکنون اگر به
سوی من بازگردید ،من نیز به سوی شما بازمیگردم4 .مانند
اجداد خود نباشید که انبیای پیشین پیام مرا به �آنها دادند تا از
راهی که در پیش گرفته بودند بازگردند و از کارهای زشت خود
دست بکشند ،ولی به حرف �آنها گوش ندادند و از من اطاعت
نکردند5 .اجداد شما و انبیای پیشین دیگر زنده نیستند6 .ا ّما
کلام و احکام من ابدی و جاودانی است .احکام و دستورات
خود را که توسط بندگانم یعنی انبیا ،به نیاکان شما دادم ،ولی
�آنها تو ّجهی نکردند در نتیجه متح ّمل عذاب شدند .سرانجام
�آنها توبه کردند و گفتند' :خداوند متعال ما را به سزای کارهای
ما رسانید و هشدارهایی را که به ما داده بود عملی کرد»'.
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رؤیای اسبها

7در روز بیس���ت و چهارم ماه یازدهم ،یعنی ماه شباط ،در
دومین سال س���لطنت داریوش ،در رؤیای شب پیام دیگری از
جانب خداوند به زکریا رسید8 .در د ّرهای ،در بین درختان،
فرشتهای را سوار بر اسبی سرخ رنگ دیدم .پشت سر او اسبهایی
به رنگهای قرمز ،زرد و سفید ایستاده بودند9 .از فرشته پرسیدم:
«ای �آقای من ،این اسبها برای چه هستند؟»
او جواب داد« :من به تو نشان میدهم10 ».سپس فرشته به
من گفت که خداوند �آنها را فرستاده است تا زمین را تفتیش
کنند.
�11آنگاه اسب سواران به فرشتۀ خداوند که در میان درختان
ایستاده بود ،گزارش داده گفتند« :ما سراسر روی زمین را تفتیش
کردیم و دیدیم که در همهجا امن ّیت و �آرامش برقرار است».
12فرشتۀ خداوند وقتی این را شنید گفت« :ای خداوند متعال،
مدّت هفتاد سال از اورشلیم و شهرهای یهودا خشمگین بودی؛
تا به کی رحمت خود را از �آنها دریغ میکنی؟»
13خداوند با مهربانی و سخنان تسلّی�آمیز به فرشته پاسخ داد.
�14آنگاه فرشته به من گفت« :این پیام خداوند متعال را اعلام
کن که میفرماید :من به اورشلیم و کوه مقدّس شفقت زیادی
دارم15 .ا ّما از اقوامی که در رفاه و �آس���ایش زندگی میکنند،
س���خت خش���مگین میباش���م زیرا �آنها زیادتر از �آنچه که من
میخواس���تم بر قوم من ظلم نمودند16 .بنابراین من با رحمت
و شفقت بیشتر به اورشلیم بازمیگردم و خانۀ من و تمام شهر
اورشلیم بازسازی میشوند».
�17آن فرش���ته به من گفت که اعلام کن���م« :خداوند متعال
میگوید که ش���هرهای او دوباره کامیاب خواهند شد و او بار
دیگر اورشلیم را کمک خواهد کرد و �آن شهر را دوباره شهر
خود خواهد خواند».
رؤیای شاخها و آهنگران

18در رؤیای دیگر چهار شاخ گاو دیدم19 .از فرشته پرسیدم:
«اینها چه هستند؟»
او پاسخ داد« :اینها نمایندۀ قدرتهای جهان هستند که مردم
یهودا ،اسرائیل و اورشلیم را پراکنده ساختهاند».
20بعد خداوند چهار �آهنگر را به من نشان داد21 .پرسیدم:
«اینها برای چه کاری �آمدهاند؟»
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او در پاس���خ فرمود« :اینها �آمدهاند تا �آن چهار شاخی را که
باعث پراکندگی مردم یهودا شدهاند و به �آنها ستم کردهاند ،به
وحشت بیاندازند و قدرتشان را از بین ببرند».

2

رؤیای مقیاس اندازهگیری

در رؤی���ای دیگ���ری م���ردی را دیدم که ی���ک مقیاس
اندازهگیری در دست داش���ت2 .از او پرسیدم« :کجا
میروی؟»
او جواب داد« :برای اندازهگیری ش���هر اورش���لیم میروم و
میخواهم ببینم که طول و عرض �آن چقدر است».
�3آنگاه فرشتهای که با من صحبت میکرد به استقبال فرشتۀ
دیگری که به طرف او می�آمد ،رفت4 .فرش���تۀ دومی به اولی
گفت« :بشتاب و به �آن جوانی که مقیاس اندازهگیری در دست
دارد بگو که اورشلیم �آنقدر از انسان و حیوان ُپر میشود که
شهری بدون دیوار خواهد شد5 .خداوند وعده داده است که
خودش مانند دیوار �آتشینی از ش���هر محافظت نموده ،با تمام
شکوه و جلال خود در �آن ساکن خواهد شد».
دعوت بازگشت به وطن

6خداوند به قوم خود میفرماید« :ای کسانیکه در بابل در
تبعید به سر میبرید ،من شما را به چهار گوشۀ زمین پراکنده
ساختم7 ،ا ّما اکنون از بابل فرار کنید و به اورشلیم بازگردید.
8هرکس���ی که به ش���ما �آزار برس���اند ،در حقیقت به من �آزار
میرساند ،زیرا شما مانند مردمک چشم من هستید».
بنابراین ،خداوند متعال مرا با این پیام نزد اقوامی که قوم او
را غارت کردهاند فرستاد9 .خداوند ،خودش با شما میجنگد
و شما توسط کسانیکه زمانی بردۀ شما بودند ،تاراج خواهید
شد.
�آنگاه همه خواهند دانس���ت که خداوند متعال مرا فرستاده
است.
10خداوند میفرماید« :ای اورشلیم �آواز شادمانی بخوان! زیرا
من می�آیم و در بین شما ساکن میشوم».
11در �آن زمان اقوام زیادی به سوی خداوند متعال خواهند �آمد
و قوم او خواهند شد12 .بار دیگر یهودا ارث ویژۀ خداوند ،در
سرزمین مقدّس او و اورشلیم شهر برگزیدۀ او خواهد شد.
13ای مردم ،در حضور خداوند خاموش باش���ید ،زیرا او از
جایگاه مقدّس خود برخاسته است و به زمین می�آید.
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3

رؤیای نبی برای کاهن اعظم

بار دیگر خداوند در رؤیا ،یهوش���ع کاهن اعظم را به
من نشان داد که در حضور فرش���تۀ خداوند ایستاده
بود .شیطان هم در �آنجا در دست راست او ایستاده بود و او
را مورد اتّهام قرار میداد2 .فرش���تۀ خداوند به شیطان گفت:
«ای شیطان ،خداوند تو را محکوم کند .خداوند که اورشلیم
را برگزیده است تو را محکوم کند .این مرد مانند چوب نیم
سوختهای است که از میان �آتش گرفته شده باشد».
3یهوشع با لباس کثیف در حضور فرشته ایستاده بود4 .فرشته به
کسانیکه �آنجا ایستاده بودند گفت« :لباس کثیف او را از تنش
بیرون کنید ».سپس به یهوشع گفت« :ببین ،گناهان تو را از تو
دور کردم و حالا لباس نو به تنت میکنم5 ».سپس امر کرد که
یک دستار تمیز بر سرش بگذارند و �آنها گذاردند و درحالیکه
فرشته در �آنجا ایستاده بود ،لباس نو را به او پوشانیدند.
6بعد فرش���تۀ خداوند به یهوش���ع گفت 7که خداوند متعال
میفرماید« :اگر ت���و از من اطاعت کنی و وظایفی را که به تو
میس���پارم به درس���تی انجام دهی� ،آنگاه تو را سرپرست تمام
خانۀ خود میسازم و اجازه میدهم که مانند این فرشتگان در
حضور من بایستی8 .پس ای یهوشع ،کاهن اعظم و ای همۀ
همکاران او بشنوید! شما نشانهای هستید از �آنچه که در �آینده
رخ خواهد داد .من بندۀ خود را که 'شاخه' نام دارد می�آورم.
9من بر �آن تخته س���نگ هفت س���طحی که در مقابل یهوشع
گذاشتهام جملهای را حک خواهم نمود و در یک روز گناه این
سرزمین را برمیدارم10 .در �آن روز هریک از شما همسایۀ خود
را دعوت خواهد کرد که در زیر سایۀ تاک و درختان انجیر او
در صلح و صفا بنشیند».

4

رؤیای چراغدان و درختان زیتون

فرشتهای که با من صحبت میکرد �آمد و مرا مانند شخصی که
خوابیده باشد ،بیدار کرد 2و از من پرسید« :چه میبینی؟»
من پاسخ دادم« :یک چراغدان طلایی میبینم که دارای هفت
چراغ میباشد و در سر �آن روغندانی است که به وسیلۀ هفت
لوله به چراغها روغن میرسانند3 .دو درخت زیتون ،یکی به
طرف راس���ت و دیگری به طرف چپ چراغدان قرار دارند».
4از فرشتهای که با من صحبت میکرد پرسیدم« :ای �آقای من،
اینها برای چه در اینجا هستند؟»
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5او گفت�« :آیا دلیلش را نمیدانی؟» گفتم« :نه ،نمیدانم».
(10ب) سپس فرش���ته گفت« :این هفت چراغدان نشانهای
هستند از چشمان خداوند که تمام جهان را زیر نظر دارد»
11سپس پرسیدم�« :آن دو درختزیتون که در سمت راست
و چپ چراغدان هستند12 ،و نیز دو شاخۀ زیتون در پهلوی دو
لولۀ طلایی که از �آنها روغن میریزد ،چیستند؟»
13پرسید�« :آیا نمیدانی؟»
پاسخ دادم« :خیر� ،آقایم ،نمیدانم».
14فرشته گفت« :اینها دو شخصی هستند که خدا ،مالک تمام
جهان �آنها را برگزیده و مسح کرده تا خدمتگزار او باشند».
وعدۀ خدا به زروبابل

6فرشته گفت« :این پیام خداوند متعال را به زروبابل برسان
که میفرماید :با قدرت نظامی و یا با قدرت خودت نمیتوانی
پیروز شوی ،بلکه با کمک روح من میتوانی موفّق شوی7 .اگر
موانع همچون کوه بلند باشند ،از سر راه تو برداشته میشوند.
تو معبد بزرگ مرا بازسازی میکنی و هنگامیکه �آخرین سنگ
بنا را بگذاری ،مردم از خوشی فریاد میزنند و میگویند :فیض
و برکت خدا بر �آن باد!»
8پیام دیگ���ری از جانب خداوند برای من رس���ید و فرمود:
«9دس���تهای زروبابل بنیاد این خانه را گذاش���ته و دستهای او
نیز �آن را تمام خواهد کرد� .آنگاه خواهید دانست که خداوند
متعال مرا نزد شما فرستاده اس���ت10 .در ابتدا ،مردم از اینکه
کار ساختمان خانۀ من پیشرفت چندانی نکرده است ،ناامید
میشوند ،ا ّما هنگامی زروبابل را ببینند که به ساختن خانه ادامه
میدهد ،شادمان میگردند».

5

رؤیای طومار پرنده

بار دیگر به بالا نگاه کردم و طوماری را دیدم که در
حال پرواز بود2 .فرشته از من پرسید« :چه میبینی؟»
جواب دادم« :طومار پرندهای را میبینم که ده متر طول و پنج
متر عرض دارد».
3گفت« :در �آن طومار لعنتهایی نوش���ته شدهاند و �آنها را به
سراس���ر جهان میبرد .در یک طرف طومار نوشته شده است
قسمت دوم �آیۀ  10تا �آیۀ  14از �آخر فصل به اینجا منتقل شده تا مطلب به صورت متوالی بیان
شده باشد.
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که اگر کس���ی دزدی کند نابود میشود و نوشتۀ سمت دیگر
�آن میگوید که هرگاه کسی قسم دروغ بخورد از روی زمین
نابود میگ���ردد4 .خداوند متعال میفرمای���د :این لعنتها را به
خانۀ کسانیکه دزدی کنند و �آنهایی که به نام من قسم دروغ
بخورند میفرستم تا به خانۀ �آنها داخل شوند و �آن را با سنگ
و چوب �آن از بین ببرند».
رؤیای زنی در سبد

5بعد فرشتهای که با من صحبت میکرد پیش �آمد و به من
گفت« :به بالا نگاه کن و بگو که چه میبینی6 ».پرس���یدم:
«�آن چیست؟» فرش���ته جواب داد�« :آن سبدی است که ُپر از
گناهان تمام این سرزمین میباشد».
�7آن سبد سرپوشی از ُس���رب داشت .وقتی سرپوش برداشته
شد ،زنی را دیدم که در میان سبد نشسته بود.
8فرشته گفت�« :آن زن نمایندۀ فساد است ».بعد فرشته زن
را به داخل س���بد ُهل داد و سرپوش س���ربی را دوباره روی �آن
گذاش���ت9 .باز به بالا نگاه کردم و دو زن دیگر را دیدم که
بالهایی مانند بالهای لکلک داشتند� .آنها به سوی سبد پرواز
کردند و �آن را برداشته با خود بردند.
10از فرشته پرسیدم« :سبد را کجا میبرند؟»
11پاس���خ داد�« :آن را به بابل میبرند .در �آنجا پرستشگاهی
برای �آن میس���ازند و بعد از �آن که ساخته شد ،سبد را در �آن
میگذارند».

6

ارابه
رؤیای چهار ّ

باز به بالا نگاه کردم و چهار ا ّرابه را دیدم که از بین دو
کوه برنزی بیرون �آمدند2 .ارابۀ اولی به وسیلۀ اسبهای
قرمز ،دومی با اسبهای سیاه3 ،سومی توسط اسبهای سفید و
چهارمی به وسیلۀ اسبهای ابلق کشیده میشد4 .از فرشتهای که
با من صحبت میکرد پرسیدم�« :آقای من ،اینها چیستند؟»
5فرشته جواب داد« :اینها چهار روح �آسمانی هستند که از
حضور خداون ِد تمام روی زمین �آمدهاند».
6ارابۀ اس���بهای سیاه به سوی شمال ،اس���بهای سفید به
جان���ب غرب و اس���بهای ابلق به طرف جن���وب میروند.
7اسبها بیقرار بودند و میخواستند که هرچه زودتر بروند
و در سراس���ر زمین گردش کنند .فرش���ته فرمود« :بروید و
گشت و گذارتان را شروع کنید ».پس �آنها به راه افتادند
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و تم���ام زمین را گ���ردش کردند8 .بع���د او خطاب به من
کرده فرمود�« :آن اسبهایی که به طرف شمال رفتند ،خشم
مرا فرونش���اندند».
تاجگذاری یهوشع

9خداوند به من فرم���ود«11-10 :حلدا ،طوبیا و یدعیا از طرف
یهودیان تبعید شده در بابل ،هدایایی از طلا و نقره با خود �آوردهاند.
�آن هدایا را از �آنها بگیر و به خانۀ یوشیا پسر َصفَنیا برو و با �آنها
یک تاج بساز .بعد �آن تاج را بر سر یهوشع پسر یهوصادق کاهن
اعظم بگذار12 .سپس به او بگو که خداوند متعال چنین میفرماید:
تو نمونۀ �آن مردی هستی که 'شاخه' نام دارد .او از جایگاه خود
میروید و معبد بزرگ را بازسازی میکند13 .او همان کسی است
که معبد بزرگ را میسازد و صاحب شکوه و جلال پادشاهی
میشود ،او در مقام کاهن بر تخت سلطنت مینشیند و بین این
دو مقام با هماهنگی کامل حکمرانی میکند14 .بعد �آن تاج از
طرف حلدا ،طوبیا ،یدعیا و یوشیا به عنوان یادگار در معبد بزرگ
خداوند نگهداری شود».
15مردمانیکه در جاهای دور سکونت دارند ،می�آیند و در
بازس���ازی معبد بزرگ خداوند کمک میکنند� .آنگاه خواهید
دانست که خداوند متعال مرا نزد ش���ما فرستاده است .تمام
اینها وقتی واقع میش���وند که ش���ما کاملا ً از خداوند ،خدای
خود اطاعت نمایید.

7

روزۀ ریاکارانۀ مردم

در چهارمین سال سلطنت داریوش شاهنشاه ،در روز
چهار ِم ما ِه نهم ،یعنی ماه ِکسلو ،پیام دیگری از جانب
خداوند برای من رسید.
2مردم شهر بیتئیل ،ش���ر�آصر و َرج ِم ملک را با ع ّدهای از
مردان دیگر به معبد بزرگ فرستادند تا از درگاه خداوند برکت
بطلبند 3و از کاهنان خداوند متعال و انبیا بپرسند�« :آیا به روزه
و سوگواری خود در ماه پنجم ادامه بدهیم یا نه ،چنانکه سالها
این کار را کردهایم؟»
4خداوند متعال به من چنین فرمود«5 :به تمام مردم و کاهنان
این سرزمین بگو که در مدّت هفتاد سالی که در ماههای پنجم
و هفتم روزه میگرفتید و سوگواری میکردید ،برای خشنودی
من نبود6 .اکنون هم ،وقتی میخورید و مینوش���ید� ،آیا فقط
بهخاطر خودتان نیست؟
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«7سالها پیش ،وقتی اورش���لیم کامیاب و ُپر از جمع ّیت بود
و شهرهای اطراف و جنوب �آن هم مسکونی بودند ،به وسیلۀ
انبیای پیشین همین هشدارها را به شما دادم».
اسارت ،نتیجۀ نافرمانی

8س���پس این پیام از جانب خداوند متع���ال برای زکریا �آمد:
«9سالها پیش ،این دستورات را به شما دادم' :عادلانه قضاوت
کنید .به یکدیگر مح ّبت و شفقت نشان بدهید10 .به بیوه زنان،
یتیمان و مردم بیگانه و فقیری که در بین شما زندگی میکنند
ظلم نکنید و برای یکدیگر توطئه نچینید'.
«11نیاکان ش���ما نافرمانی کردند و گوشهای خود را گرفتند
تا کلام مرا نش���نوند�12 .آنها دلهای خود را مثل سنگ سخت
ساختند و نخواستند احکامی را که من ،خداوند متعال با روح
خود ،توسط انبیای پیشین به �آنها داده بودم ،بشنوند؛ بنابراین
خش���م عظیم خود را بر �آنها نازل کردم13 .چون وقتی من با
�آنها س���خن گفتم� ،آنها به کلام من تو ّج���ه ننمودند ،من هم
وقتی �آنها به درگاه من دعا کردند ،دعایشان را نشنیدم14 .پس
�آنها را با گردباد در بین اقوام بیگانه پراکنده س���اختم و به این
ترتیب سرزمین �آباد ایشان چنان ویران شد که یک نفر هم در
�آن سکونت نمیکرد».

8

وعدۀ خداوند برای بازسازی اورشلیم

بار دیگر کل���ام خداوند متعال بر من �آمد و چنین فرمود:
«2اورشلیم را بسیار دوس���ت میدارم و به همین سبب از
دشمنان �آن خشمگین میباشم3 .اکنون به اورشلیم به شهر مقدّس
خود بازمیگردم و در �آنجا ساکن میشوم و کوه صهیون و اورشلیم
'شهر وفادار' و کوه خداوند متعال 'کوه مقدّس' نامیده میشود.
4بار دیگر مردان و زنان سالخوردهای که با عصا راه میروند پیاده
میروند ،در میدانهای شهر خواهند نشست5 .و کوچههای شهر
از پسران و دخترانی که سرگرم بازی هستند ُپر میشوند».
6خداوند متعال میفرماید« :این کار شاید برای بازماندگان
قوم غیر ممکن باشد ،ا ّما برای من بسیار �آسان است7 .من قوم
خود را از شرق و غرب نجات میدهم 8و به اورشلیم می�آورم تا
در �آنجا ساکن شوند� .آنها قوم من خواهند بود و من خدایشان
خواهم بود و با راستی و عدالت بر �آنها حکومت میکنم».
9خداوند متعال میفرماید« :اکنون با شوق و با دستان قوی
شروع به کار کنید ،زیرا ش���ما همان سخنان تشویق کننده را
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میشنوید که انبیا هنگام بنیانگذاری معبد بزرگ گفته بودند.
10قبل از �آن ،کسی توان �آن را نداشت که انسان یا حیوانی را
برای کار خود اجیر کند .هیچکسی از دست دشمنان در امان
نبود زیرا من مردم را دشمن یکدیگر ساخته بودم11 ،ا ّما حالا
رفتار من با بازماندگان قوم تفاوت دارد12 .بعد از این در همهجا
صلح و امن ّیت برقرار میشود .تاکها انگور بهبار می�آورند ،زمین
محصول زیاد میدهد ،از �آس���مان باران ف���راوان میبارد و من
بازماندگان قوم را از هرگونه نعمت برخوردار میسازم13 .ای
مردم یهودا و اسرائیل! در گذش���ته وقتی اقوام بیگانه کسی را
نفرین میکردند ،میگفتند' :تو هم مثل مردم یهودا و اسرائیل به
بلا گرفتار شوی!' ولی حالا �آنطور نیست؛ من شما را نجات
میدهم و از برکات خود بهرهمند میسازم .بعد از این همان
مردم میگویند' :مانند مردم یهودا و اسرائیل برکت بیابی!' پس
نترسید و با قدرت دست به کار شوید».
14خداوند متعال میفرماید« :وقتی اجداد شما مرا به خشم
�آوردند ،تصمیم گرفتم که بلایی بر سرشان بیاورم و همان کار
را هم کردم15 .اینک ،ای مردم یهودا و اسرائیل نترسید ،زیرا
میخواهم شما را برکت بدهم16 .کارهایی که شما باید بکنید
این است :راس���تگو و با انصاف باشید و با یکدیگر در صلح
و صفا رفتار کنید .در دادگاهه���ا از عدالت طرفداری کنید.
17به دیگران �آزار نرسانید و قسم دروغ نخورید ،زیرا من از این
کارها نفرت دارم».
18خداوند متعال دوباره به من فرمود«19 :روزۀ ماههای چهارم،
پنجم ،هفتم و دهم ،برای مردم یهودا و اسرائیل به جشنها و
روزهای شادمانی تبدیل میشوند .شما باید راستی و سلامتی
را دوست بدارید».
20خداوند متعال میفرماید« :مردم از همهجا به اورش���لیم
رو می�آورند 21و از یک شهر به ش���هر دیگر رفته میگویند:
'ما برای پرس���تش خداون���د متعال میرویم ،ش���ما هم با ما
بیایید تا به درگاه او دعا کنیم تا ما را برکت دهد22 '.مردم
زیادی از ملل مقتدر جهان به اورشلیم برای عبادت می�آیند
و از خداوند متع���ال برکت میطلبن���د23 .در �آن روزها ده
نفر از مردمان بیگانه دس���ت به دامن یک نفر یهودی شده
میگویند' :ما را هم با خود ببر ،زیرا ش���نیدهایم که خدا با
توس���ت»'.
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9

مجازات دشمنان بنیاسرائیل

خداوند مجازات سرزمین حدراخ و شهر دمشق را اعلام
کرده است ،زیرا نه تنها طایفههای اسرائیل بلکه پایتخت
سوریه هم به خداوند تعلّق دارد2 .حمات که همسایۀ حدراخ
اس���ت و همچنین صور و صیدون با تمام مهارتشان متعلّق به
خداوند میباشند3 .هرچند صور برای خود استحکاماتی ساخته
و نقره و طلا را همچون خاک و ِگل کوچهها جمع کرده است،
4ا ّما حالا خداوند همۀ داراییاش را از او میگیرد ،ثروتش را به
دریا میریزد و خودش نیز در �آتش خواهد سوخت.
5وقتی اشقلون این را ببیند وحشت میکند .غزه و عقرون از
درد به خود میپیچند و امید عقرون به ناامیدی تبدیل میگردد.
پادشاه غزه کشته میشود و اشقلون از سکنه خالی میگردد.
6بیگانگان در اشدود ساکن میشوند و خداوند میفرماید« :غرور
فلسطینیان از بین میرود7 .گوشتی را که با خون میخورد از
دهانش و چیزهای حرام را از میان دندانهایش بیرون میکشم.
کس���انیکه باقی میمانند به من تعلّق خواهند داشت و مانند
یکی از طایفههای سرزمین یهودا جزء قوم من میشوند .عقرون
هم مثل یبوس���یان به قوم من میپیوندد8 .من از سرزمین خود
حفاظت میکنم تا س���پاهیان دشمن نتوانند از �آن عبور و مرور
کنند .من با چشمان خود رنج و خواری قومم را دیدم و دیگر
نمیگذارم که ستمگران سرزمین �آنها را پایمال نمایند».
ظهور پادشاهِ آینده

 9ای مردم صهیون شادمانی کنید!
ای اهالی اورشلیم از خوشی فریاد بر�آورید!
زیرا پادشاه شما با پیروزی
و با فروتنی سوار بر ک ّره الاغی نزد شما می�آید.
 10خداوند میفرماید« :من ا ّرابههای جنگی و اسبها را از
سرزمین اسرائیل دور میکنم.
کمانهای جنگی شکسته میشوند
و او صلح و امن ّیت را در بین اقوام جهان برقرار میسازد.
قلمرو فرمانروایی او از دریا تا دریا
و از رود فرات تا دورترین نقطۀ زمین میباشد».
بازگرداندن قوم خدا

11

خداوند میفرماید« :بهخاطر پیمانی که با شما بستم
و �آن را با خون قربانیها ُمهر کردم،
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اسیران و زندانیان شما را
از چاه بی�آب نجات میدهم.
 12ای تبعیدیانی که در �آرزوی �آزادی هستید
به جایگاه امن خود بازگردید.
امروز به شما وعده میدهم
که رنجهایی را که دیدهاید دو برابر جبران میکنم.
 13من یهودا را همچون کمان
و اسرائیل را همچون تیر بهکار میگیرم
و مردان صهیون را مانند شمشی ِر یک سرباز شجاع
علیه سپاه یونان میفرستم».
 14خداوند در وقت جنگ رهبر قوم خود میشود
و تیرهایش مانند برق بر سر دشمن فرود می�آید.
خداوند اعلام جنگ میکند
و مانند ِگردبادی که از جنوب برمیخیزد بر دشمن
میتازد.
 15خداوند متعال از قوم خود دفاع میکند
و �آنها تیراندازان دشمن را مغلوب نموده
زیر قدمهای خود پایمال میسازند.
در میدان جنگ مانند مستان فریاد میزنند.
خون دشمنان همچون خون قربانی که جامها و
گوشههای قربانگاه را ُپر میکند،
بر زمین جاری خواهد شد.
 16در �آن روز ،خداوند ،خدای ایشان ،مانند شبانی که از
گلّۀ خود نگهبانی میکند،
قوم خود را نجات میدهد.
�آنها مانند جواه ِر روی تاج
در سرزمین او میدرخشند.
 17در �آن سرزمین زیبا و مرغوب ،غلّه و ِ
شراب نو،
مردان و دختران جوان را شاداب میسازد.

10

وعدۀ رهایی

در موسم بهار از خداوند که ابرهای توفان را میفرستد
بخواهید که باران بباراند ،زیرا او باران را به فراوانی
میباراند و مزارع را برای همه سرسبز میسازد2 .مردم به ُبتها
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متوسل میشوند ،ا ّما جوابی که میگیرند دروغ و
و فالبینها ّ
بیمعنی است .رؤیاهایی که میبینند همه باطل و گمراه کننده
است .بنابراین مردم مانند گوسفندان گمشده سرگردان میشوند،
زیرا رهبری ندارند که �آنها را راهنمایی کند.
3خداوند متعال میفرماید« :من بر حاکمان شما خشمگین
هس���تم .من این ُبزهای نر را مجازات میکنم .من ،خداوند
متعال ،از گلّۀ خود که مردم یهودا هستند ،مراقبت میکنم و �آنها
را مانند اسبان جنگی قوی میسازم4 .از بین �آنها فرمانروایان،
رهبران و حاکمان برای رهبری قوم خواهند برخاس���ت�5 .آنها
به اتّف���اق یکدیگر مانند جنگجویان دلیر دش���منان را همچون
ِگل کوچهها پایمال میکنند و سواران را بر اسبهایشان مغلوب
میسازند ،چون من با �آنها میباشم.
« 6قوم یهودا را نیرومند میسازم
و اسرائیل را نجات میدهم.
�آنها را دوباره به وطنشان بازمیگردانم.
بر �آنها رحمت و شفقت میکنم.
زندگی �آنها طوری خواهد شد که گویی �آنها را هرگز
ترک نکردهام،
زیرا من خداوند ،خدای ایشان هستم و دعایشان را
مستجاب میکنم.
�	7آنها مثل جنگجویان دلیر میباشند.
مانند �آنهایی که شراب نوشیدهاند ،دلهایشان شادمان
خواهد گردید.
وقتی فرزندان �آنها �آنهمه برکاتی را که خداوند داده
است ببینند،
شاد و خوشحال میگردند.
« 8قوم خود را صدا میکنم
و �آنها را دور هم جمع مینمایم.
من �آنها را �آزاد میسازم
و مثل سابق به تعدادشان میافزایم.
 9گرچه �آنها را در بین اقوام دیگر پراکنده ساختهام،
ا ّما �آنها در همان سرزمینهای دوردست مرا بهخاطر می�آورند.
�آنها و فرزندانشان زنده خواهند ماند
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و با فرزندان خود به وطن بازمیگردند.
 10من �آنها را از مصر و �آشور به وطن خودشان می�آورم
و در سرزمین خودشان اسکان میدهم.
من �آنها را در جلعاد و لبنان مسکن خواهم داد؛
تمام سرزمین با مردم ُپر خواهد شد.
 11هنگامیکه از دریای مشکلات عبور کنند،
من امواج را کنار زده
اعماق دریا را خشک میسازم.
جلال و حشمت �آشور از بین میرود
و قدرت مصر نابود میگردد».
12خداوند میفرماید:
«من به قوم خود قدرت و نیرو میبخشم
و �آنها مرا پرستش نموده از من اطاعت خواهند کرد».

11

سقوط حاکمان ظالم

ای لبنان ،دروازههایت را بازکن

تا �آتش ،درختان سدر تو را بسوزاند.
 2ای درختان صنوبر گریه کنید،
زیرا درختان سدر همه افتادهاند.
�آن درختان با شکوه نابود شدهاند!
ای درختان بلوط باشان زاری کنید،
زیرا جنگل عظیم از بین رفته است.
 3گریه حاکمان را بشنوید،
زیرا که حشمت و جلال �آنها نابود شده است.
غ ّرش شیرها را بشنوید،
چون جنگلهای اردن نابود شدهاند.
داستان دو شبان

4خداوند ،خدایم به من فرمود« :ش���بان گوسفندانی شو که
بزودی باید سرش���ان بریده شوند5 .کس���انیکه گوسفندان را
میخرند و میکش���ند ،مجازات نمیش���وند� .آنانیکه �آنها را
میفروش���ند میگویند' :خدا را ش���کر ،ثروتمند شدیم '.حتّی
شبانهای خودشان هم ،بر �آنها رحم نمیکنند».
6خداوندفرمود« :دیگر بر مردم روی زمین رحم نخواهم کرد،
بلکه کاری میکنم که �آنها به دس���ت همسایگان و پادشاهان
بیفتند .این پادش���اهان ،زمین را ویران میکنند و من مانع �آنها
نمیشوم».
1729

زکریا  11و12 

7تاجرانی که گوسفندان را خرید و فروش میکنند مرا به عنوان
شبان گوس���فندانی که قرار بود سرشان بریده شوند ،استخدام
کردند .پس من دو عصا در دس���ت گرفت���م ،یکی را رحمت
نامیدم و دیگری را اتّحاد و گلّه را چرانیدم8 .از س���ه ش���بان
دیگر که از من نفرت داشتند ،بیزار شدم و در مدّت یک ماه
خود را از شر �آنها �آسوده ساختم9 .سپس به گوسفندان گفتم:
«بعد از اینِ ،
شبان شما نخواهم بود .کسانیکه مردنی هستند،
بگذار بمیرند و �آنانیکه از بین رفتنی هس���تند ،بگذار از بین
بروند .کسان ی هم که باقی میمانند بگذار به جان هم بیفتند!»
�10آنگاه عصای رحمت را شکستم تا نشان بدهم که خداوند
پیمانی را که با تمام اقوام بس���ته بود ،شکسته است11 .پس،
�آن پیمان در همان روز شکسته شد و تاجران گوسفند که مرا
ی که من کردم ،پیام خدا
تماشا میکردند ،پیبردند که با کار 
را به �آنها رساندم12 .بعد به �آنها گفتم« :حالا اگر مایلید مزد
مرا بدهید ».پس �آنها سی تکۀ نقره به من دادند.
13خداوند به من فرمود�« :آنها را در خزانۀ معبد بزرگ بینداز».
پس من �آن مبلغ هنگفت را که در نظر �آنها ارزش من بود ،در
خزانۀ معبد بزرگ انداختم14 .سپس عصای دوم ،یعنی عصای
اتّحاد را شکستم تا نشان بدهم که اتّحاد برادری بین یهودا و
اسرائیل شکسته شده است.
�15آنگاه خداوند به من فرمود« :برو این بار نقش یک شبان
احمق را بازیکن16 .من در این س���رزمین ش���بانی را تعیین
میکنم ،ا ّما او از �آنانی که هلاک میشوند مراقبت نمیکند.
ُگمشدگان را هدایت نمیکند ،زخمیها را معالجه نمیکند
و به �آنهایی که س���الِمند خ���وراک نمیدهد ،بلکه گوش���ت
گوسفندان پروار را میخورد و ُسمهایشان را میکَند17 .وای
ِ
ش���بان وظیفهنشناسی که گلّه را ترک میکند .شمشیر در
بر
بازو و چشم راست او فرو میرود .بازویش خشک و چشمش
بکلّی کور میش���ود».

12

پیروزی آیندۀ اورشلیم

کلام خداوند� ،آن خدایی که �آسمانها را برافراشت
و بنیاد زمین را بنا نهاد و به انسان زندگی بخشید،
دربارۀ اس���رائیل میفرماید«2 :من اورشلیم را مانند جام شراب
میس���ازم .اقوام اطراف او از �آن مینوش���ند و همچون مستان
سرگیجه میگیرند .هنگامیکه اورشلیم را محاصره کنند ،سایر
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شهرهای یهودا هم محاصره میشوند3 .تمام اقوام جهان با هم
متّحد شده علیه اورشلیم می�آیند ،ا ّما در �آن روز من اورشلیم را
در برابر همۀ اقوام مانند سنگ عظیمی میسازم و هرکسی که
�آن را بردارد ،بشدّت زخمی میش���ود4 ».خداوند میفرماید:
«در �آن روز اس���بهای دشمن را به وحشت میاندازم ،چشمان
�آنها را کور میکنم و سوارانش���ان را به جنون مبتلا میسازم،
ولی از یهودا مراقبت مینمایم�5 .آنگاه خاندانهای یهودا در دل
خود میگویند' :خداوند متعال ،خدای �آنها به اهالی اورشلیم
ق ّوت بخشیده است'.
«6در �آن روز خاندانهای یهودا را مانند �آتش���ی س���وزنده در
جنگلها و همچون شعلهای فروزان در کشتزارها میگردانم� .آنها
اقوام راست و چپ خود را نابود میسازند ،ا ّما مردم اورشلیم
در امن ّیت زندگی خواهند کرد.
«7من ابتدا یهودا را پیروز میگردانم تا شکوه و جلالی را که
خاندان داوود و اهالی اورشلیم به دست می�آورند از �آنها بالاتر
نباشد8 .در �آن روز من ،خداوند از مردم اورشلیم دفاع میکنم.
ضعیفترین �آنها مانند داوود قوی خواهند شد و نسل داوود مانند
خدا و همچون فرشتۀ خداوند� ،آنها را راهنمایی خواهند کرد.
9در �آن روز من هر ملّتی را که بخواهد بر اورشلیم حمله کند،
نابود خواهم کرد.
سوگواری اهالی اورشلیم

«10من بر خاندان داوود و ساکنان اورشلیم روح تر ّحم و دعا
خواهم ریخت� .آنها بر من که نیزه زدهاند خواهند نگریس���ت
و مانند کس���یکه برای یگانه فرزند خود ع���زا میگیرد ،ماتم
خواهند گرف���ت و چنان به تلخی اش���ک خواهند ریخت که
گویی پسر نخستزادهشان مرده است11 .در �آن روز در اورشلیم
ماتم عظیمی مانند ماتمی که مردم برای هددرِمون در دشت
مجدو گرفتند ،برپا میکنن���د12 .تمام مردم روی زمین عزادار
میشوند .هر خانواده جداگانه ماتم میگیرد :خانوادۀ داوود،
خانوادۀ نات���ان13 ،خانوادۀ لاوی ،خانوادۀ ش���معی 14و بق ّیۀ
خانوادهه���ا هر کدام ،مردها جداگان���ه ماتم خواهند گرفت و
زنه���ا جداگانه».
در �آن زمان برای خاندان داوود و اهالی اورشلیم
چشمهای جاری میشود که �آنها را از تمام گناهان
و ناپاکیها پاک میسازد.

13
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بتپرستی از بین میرود

2خداون���د متعال میفرمای���د« :در �آن روز نام ُبتها را طوری
در س���رزمین اس���رائیل از بین میبرم که دیگر کسی �آنها را به
یاد نیاورد .همچنین �آن سرزمین را از انبیای دروغین و ارواح
پلید پاک میس���ازم3 .اگر کس���ی به دروغ نب ّوت کند پدر و
مادرش به او خواهند گفت' :تو نباید زنده بمانی ،زیرا تو به
نام خداوند به دروغ نب��� ّوت میکنی '.و هنگامیکه او نب ّوت
میکند ،پدر و مادرش او را با نیزه خواهند کش���ت4 .در �آن
روز انبیای دروغی از رؤیاهای خود شرمنده خواهند شد و دیگر
برای فریب دادن مردم لباس انبیا را نخواهند پوشید5 .بلکه هر
کدام خواهند گفت' :من نبی نیستم .من یک دهقان هستم
و از جوانی پیش���ۀ من کشاورزی بوده است6 '.اگر کسی از
�آنها بپرس���د' :پ���س این زخمهایی که در ب���دن داری بهخاطر
چیست؟' جواب میدهند' :اینها جراحاتی هستند که دوستانم
ب���ه م���ن وارد کردهان���د»'.
فرمان کشتن چوپان خدا

7خداوند متعال میفرماید« :ای شمش���یر برضد چوپان من
برخیز .برضد �آن کسانیکه برای من کار میکند! شبان را بزن
تا گوسفندان پراکنده شوند .من قوم خود را خواهم زد8 .دو
س���وم قوم هلاک میش���وند و از بین میروند و یک سوم �آنها
زنده میمانند9 .اینها را از بین �آتش میگذرانم تا همانطور که
طلا و نقره به وس���یلۀ �آتش پاک و خالص میش���وند� ،آنها هم
پاک و خالص گردند� .آنها نام مرا یاد میکنند و من �آنها را به
حضور خود میپذیرم و میگویم' :اینها قوم من هستند '.و �آنها
میگویند' :خداوند ،خدای ماست»'.

14

اورشلیم و سایر ملل

ی که خداوند داوری کند نزدیک است .روزی
روز 
که اورشلیم غارت ش���ود و در مقابل چشمان تو
غارتش تقسیم گردد2 .در �آن روز ،خداوند اقوام را جمع میکند
تا با اورشلیم بجنگند� .آنها اورشلیم را تص ّرف کرده خانهها را
تاراج مینمایند و به زنان تجاوز میکنند .نصف جمع ّیت شهر
به اسیری برده میشوند و نصف دیگر در شهر باقی میمانند.
�3آنگاه خداوند همچون گذشته ،به جنگ �آن اقوام میرود4 .در
�آن روز بر کوه زیتون که در شرق اورشلیم واقع است ،میایستد.
کوه زیتون دو نیم میش���ود و د ّرۀ وسیعی از شرق به غرب به
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وجود می�آید .نیمی از کوه به طرف شمال و نیمۀ دیگر �آن به
سمت جنوب منتقل میگردد5 .مانند اجدادتان که سالها پیش
در زمان ُعزیا ،پادشاه یهودا ،بهخاطر زلزله فرار کردند ،شما هم
از راه این د ّره خواهید گریخت .خداوند ،خدای من خواهد
�آمد و تمام فرشتگان را نیز با خود خواهد �آورد.
6وقتی �آن روز برسد ،دیگر نه سرما خواهد بود و نه یخبندان
�7آن روز ،روز مخصوصی است ،شب و روز وجود ندارد ،بلکه
هوا همیشه روشن خواهد بود.
�8آبهای حیات بخش در تابستان و زمستان از اورشلیم جاری
میشوند .نیمی از �آنها به طرف دریای مدیترانه و نیمۀ دیگر به
سوی دریای ُمرده میروند9 .در �آن روز ،خداوند بر تمام روی
زمین پادشاهی میکند و همه خداوند را به عنوان یک خدای
واحد میپرستند و نام یگانۀ او را یاد میکنند.
10سراسر �آن س���رزمین ،از َج َبع سرحد شمالی یهودا تا رِمون
س���رحد جنوبی به دشت وسیعی تبدیل میش���ود .ا ّما اورشلیم
در جای بلندی قرار میگیرد و وسعت �آن از دروازۀ بنیامین تا
جای دروازۀ قدیم���ی ،از �آنجا تا دروازۀ زاویه و از ُبرج حننئیل
تا محل شرابسازی پادشاه میرس���د11 .مردم در اورشلیم در
�آرامش و امن ّیت زندگی میکنند و برای همیشه از خطر نابودی
در امان میباشند.
12خداوند بر سر اقوامی که با قوم اسرائیل بجنگند این بلاها
را می�آورد :گوش���ت بدنش���ان درحالیکه هنوز زنده هستند،
میپوسد .چشمهای �آنها در حدقه کور میشود و زبانشان در
دهانشان خشک میگردد.
13خداوند �آنها را چنان گیج و سراسیمه میسازد که به جان
یکدیگر خواهن���د افتاد14 .مردم یهودا برای دفاع از اورش���لیم
میجنگند و ثروت و دارایی اقوام همسایه ،از قبیل طلا ،نقره،
لباس و غیره را غارت خواهند نمود15 .همین بلاها بر سر اسبها،
قاطرها ،ش���ترها ،الاغها و همۀ حیوانات دیگر که در اردوگاه
دشمن هستند ،نازل خواهد شد.
16سپس� ،آن عدّه از اقوامی که به اورشلیم حمله میکردند
زنده میمانند ،هر س���اله برای پرستش پادشاه ،یعنی خداوند
متعال به اورش���لیم می�آیند و عید خیمهها را برگزار میکنند.
17ه���رگاه یک���ی از اق���وام روی زمین برای پرس���تش خداوند
متعال ،پادش���اه جهان ،به اورشلیم نیاید ،در سرزمینش باران
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نخواهد بارید18 .مردم مصر نیز اگر در مراس���م عید خیمهها
حاضر نشوند ،دچار همین بلاهای �آسمانی خواهند گردید.
19بنابرای���ن اگر مصریان و س���ایر اقوام از رفتن به اورش���لیم و
ش���رکت در مراس���م عید خیمهها خودداری کنن���د ،همگی
مجازات خواهند ش���د.
20در �آن روز ،حتّی روی زنگولههای اسبها هم نوشته میشود:
«اینها وقف خداوند هستند ».تمام دیگهای � ِ
آشپزی معبد بزرگ،
مانند کاسههای مقابل قربانگاه ،مقدّس میشوند21 .همۀ ظروف
�آشپزی که در اورشلیم و یهودا هستند مقدّس و وقف خداوند
متعال خواهند بود تا هرکس���ی که برای قربانی می�آید ،از �آن
ظروف برای پختن گوشت قربانی استفاده کند و در معبد بزرگ
دیگر اثری از تاجران نخواهد بود.
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کتاب مالکی نبی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

3

2
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مالکی

کتاب مالکی نبی
معرفی کتاب
ّ

کتاب ملاکی در قرن پنجم قبل از میلاد و بعد از بازس���ازی
معبد اورشلیم نوشته شده است .ت�أکید این نبی خطاب به کاهنان
و مردم این است که با وفاداری پیمانی را که با خدا بستهاند
تجدید کنند .بسیار واضح و روشن بیان میکند که قوم خدا
و کاهنان �آنها در ایمان خود دچار سستی و سهلانگاری شده
و با ت�أخیر در تقدیم هدایا خواستهاند خدا را فریب بدهند� .آنها
طبق تعالیم الهی زندگی نکردهاند .ا ّما خدا برای داوری و پاک
کردن گناهان قوم خود خواهد �آمد .به همین منظور نبی خود
را قبل از روز موعود خواهد فرس���تاد تا راه او را �آماده سازد و
پیمان خود را اعلام نماید.
تقسیمبندی کتاب

گناهان بنیاسرائیل 16:2-1:1
داوری و رحمت خدا 6:4 -17:2

1

این پیامی اس���ت که خداوند توسط ملاکی به اسرائیل
داد:
محبت خداوند به اسرائیل
ّ

3-2خداوند میفرماید« :من همیشه عاشق شما بودهام ».ا ّما
شما میپرسید« :تو چگونه عشق خود را به ما نشان دادهای؟»
خداوند در پاسخ میفرماید« :عیسو و یعقوب دو برادر بودند.
ا ّما من یعقوب و نسل او را دوست داشتم ،ا ّما از عیسو نفرت
داشتم .سرزمین کوهستانی او را ویران کردم و �آنجا را مسکن
شغالها ساختم».
4اگر اَدومیان که از نس���ل عیسو هستند بگویند« :شهرهای
ما ویران شدهاند ،ا ّما �آنها را بازسازی میکنیم ».ولی خداوند
متعال میفرماید« :هرچند �آنها شهرهای خود را بازسازی کنند،
من دوباره �آن را ویران خواهم ساخت و سرزمین �آنها 'سرزمین
1736

مالکی 1

شرارت' و خودشان 'مردمی که خداوند تا ابد از �آنها خشمگین
میباشد' نامیده خواهند شد».
5هنگامی که ش���ما اینها را با چش���م خ���ود ببینید ،خواهید
گفت« :بزرگی و عظمت خداوند در �آنسوی مرزهای اسرائیل
نیز مشاهده میشود».
سرزنش کاهنان

6خداوند متعال به کاهنان میفرماید« :پسر ،به پدر خود و
غلام به �آقای خود احترام میگذارد ،پس اگر من پدر شما هستم،
چرا به من احترام نمیگذارید؟ و اگر ارباب شما هستم ،پس
حرمت من کجاست؟ ای کاهنان ،شما نام مرا بیحرمت ساخته
و میگویید' :چطور نام تو را بیحرمت کردهایم؟' 7هنگامیکه
ش���ما خوراکهای ناپاک ب���ر قربانگاه من میگذاری���د ،نام مرا
بیحرمت میسازید .بلی ،ش���ما با این کار خود ،به قربانگاه
من اهانت میکنید�8 .آیا این کار ش���ما زشت نیست که یک
حیوان کور یا لنگ و یا بیمار را برای من قربانی میکنید؟ اگر
�آن را به حاکم خود هدیه بدهید� ،آیا او �آن را خواهد پذیرفت
و از شما راضی خواهد بود؟»
9اکنون شما ای کاهنان توقع دارید که خدا بر شما رحم کند
و شما را از فیض خود بهرهمند سازد .خداوند متعال میفرماید
که تقصیر خود شماس���ت10 .ای کاش یکی از ش���ما کاهنان
درهای معبد بزرگ را ببندد تا کس���ی نتوان���د �آتش بر قربانگاه
من روشن کند .من از شما راضی نیس���تم و قربانیهای شما
را نمیپس���ندم11 .نام من در سراسر روی زمین و در بین تمام
اقوام جهان با احترام یاد میشود و برای من ُبخور خوشبو دود
میکنند و قربانیهای پسندیده تقدیم میکنند12 .ا ّما شما نام مرا
بیحرمت میسازید ،زیرا میگویید که قربانگاه خداوند ناپاک
و غذای �آن مکروه اس���ت13 .خداوند متعال میفرماید« :شما
میگویید خدمتی که برای من میکنید خس���ته کننده است و
روی خود را از من برمیگردانید .شما حیواناتی را که بزور از
مردم گرفتهاید و �آنهایی را که لنگ یا بیمارند ،به عنوان قربانی
برای من می�آورید! �آیا فکر میکنی���د که من �آنها را میپذیرم؟
14لعنت بر کسیکه فریب بدهد ،یعنی نذر کند که قوچ سالمی
را از گلّۀ خود قربانی کند ولی حی���وان معیوبی را بیاورد .من
پادشاه بزرگ و با عظمت هستم و نام من در بین اقوام جهان
با ع ّزت و احترام یاد میشود».
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2

اکنون ای کاهنان ،این اخطار برای شماست2 :خداوند
متعال میفرماید «اگر به کلام من گوش ندهید و احترام
مرا بجا نیاورید ،به جای اینکه ش���ما را برکت بدهم ،لعنت
خواهم ک���رد ،در حقیقت از همین حالا من ش���ما را لعنت
کردهام ،زیرا کلام م���را در دل خود جا نمیدهید3 .فرزندان
ش���ما را تنبیه میکنم ،و س���رگین حیوانات���ی را که برای من
قربانی میکنید به صورتتان میپاشم و شما را به تودۀ سرگین
میاندازم�4 .آنگاه خواهید دانس���ت که م���ن این فرمان را به
ش���ما دادم تا پیمانی را که با کاهنان ،فرزندان لاوی بس���ته
بودم ،شکس���ته نش���ود.
«5در �آن پیمان به ج ّد شما ،لاوی قول دادم که به �آنها حیات
و �آرامش بدهم و دادم چون �آنها از نام من میترسیدند و به من
احترام میگذاش���تند�6 .آنها حقیقت و راستی را به مردم تعلیم
دادند و از زبانشان حرف نادرست شنیده نمیشد� .آنها از من
پیروی نموده و در راستی زندگی میکردند و عدّۀ زیادی را به
راه راست هدایت نمودند7 .چون کاهنان سخنگوی خداوند
هستند ،باید به مردم حقیقت و معرفت را تعلیم بدهند تا مردم
طریق راستی را از �آنها بیاموزند.
«8ا ّما شما کاهنان از راه راست منحرف شده و با تعالیم غلط،
سبب گمراهی عدّۀ زیادی گشتهاید .شما پیمانی را که با پدر
شما لاوی بسته بودم ،شکستهاید9 .پس ،من شما را در نظر
همۀ مردم اسرائیل خوار و حقیر میسازم ،زیرا دستورات مرا انجام
نمیدهید ،بلکه در اجرای قوانین بیعدالتی مینمایید».
خیانت قوم نسبت به خدا

�10آیا همۀ ما از یک پدر نیستیم؟ �آیا همۀ ما را خدا نیافریده
اس���ت؟ پس چرا به یکدیگر خیانت میکنی���م و پیمانی را که
خداوند با اجداد ما بس���ت ،میشکنیم؟ 11مردم یهودا خیانت
کردند و در اورشلیم و شهرهای یهودا مرتکب کارهای زشتی
شدند .مردم یهودا معبد بزرگی را که محبوب خداست بیحرمت
س���اختند و با دختران بتپرس���ت ازدواج کردند12 .باشد که
خداوند تمام کسانی را که این کارها را انجام دادهاند ،از میان
قوم اسرائیل محو کند و هرگز دوباره به �آنها اجازه ندهد تا در
میان قوم ،برای خداوند متعال قربانی بگذرانند.
13ش���ما همچنی���ن قربان���گاه خداوند را با اش���کهایتان ُپر
میس���ازید و ناله و زاری میکنید ،زیرا او دیگر قربانیهایی
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را که ش���ما می�آورید ،نمیپذی���رد14 .میپرس���ید« :چرا او
قربانیهای ما را قبول نمیکند؟» چون ش���ما پیمانی را که
با همس���رتان ،که در جوانی با او ازدواج کردید شکس���تید
و خداوند ش���اهد این پیمان ش���کنی میباش���د�15 .آیا خدا
شما را یک تن نساخت؟ �آیا در جسم و در روح شما یک
نیستید؟ اینک خدا از شما چه انتظاری دارد؟ اینکه فرزندان
خداشناس داشته باشید .پس مواظب باشید که به همسرتان
خیان���ت نکنی���د.
16خداوند ،خدای اس���رائیل میفرماید« :من از طلاق نفرت
دارم .همچنین از کسیکه در حق زن خود ظلم میکند .پس
مواظب باشید که به همسرتان خیانت نکنید».
روز داوری نزدیک است

17ش���ما با حرفهای خود خداوند را خس���ته س���اختهاید ا ّما
میپرس���ید« :چگونه او را خسته س���اختهایم؟» با سخنانی که
میگویید« :خداوند از کس���انیکه کارهای بد میکنند راضی
است و �آنها را دوست میدارد ».یا میپرسید�« :آن خدای عادل
کجاست؟»
خداوند متعال میفرماید« :من قاصد خود را میفرستم
تا راه را برای من �آماده س���ازد .سپس خداوندی که
منتظرش هستید ،ناگهان به معبد بزرگ خود خواهد �آمد� .آن
نبیای که مشتاق دیدارش هستید ،می�آید و پیمان مرا به شما
اعلام میکند».
2ا ّما چه کسی میتواند طاقت �آن روز را داشته باشد؟ وقتی
او می�آید ،کیست که بتواند با او روبهرو شود؟ او مانند �آتشی
است که فلز را تصفیه میکند و همچون صابون گازری است
که همهچیز را پاک میسازد3 .او مانند کسیکه نقره را صاف
میکند ،کاهنان را مانند طلا و نقره پاک میسازد تا �آنها با دل
صاف هدایای خود را به خداوند تقدیم کنند�4 .آنگاه هدایای
مردم یهودا و اورشلیم ،مانند گذشته ،مورد پسند خداوند واقع
خواهند شد.
5خداوند متعال میفرماید�« :آنگاه من برای داوری نزد شما
خواهم �آمد .برضد جادوگران ،زناکاران ،کسانیکه قسم ناحق
میخورند� ،آنهایی که در ُمزد کارگران تقلّب میکنند ،اشخاصی
که در حق بیوه زنان و یتیمان و بیگانگان ظلم مینمایند و از
من نمیترسند ،شهادت خواهم داد».

3
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مالکی 3
مجازات دزدان

6من خداوند تغییر ناپذیر هستم .به همین دلیل است که شما
ای نسل یعقوب تا به حال از بین نرفتهاید7 .هرچند شما هم مانند
نیاکانتان از احکام من سرپیچی کرده و �آنها را بجا نیاوردهاید،
ولی اکنون وقت �آن است که به سوی من بازگردید تا شما را
بیامرزم .شما میپرسید« :چگونه به سوی تو بازگردیم؟» �«8آیا
درست است که کس���ی خدا را فریب دهد؟ نه ،ا ّما شما مرا
فریب دادهاید ».میگویید« :ما چگونه تو را فریب دادهایم؟» در
پرداخت ده یکها و هدایایی که برای من می�آورید9 .همۀ شما
نفرین ش���دهاید ،زیرا مرا فریب میدهید10 .دهیکها را به طور
کامل به خانۀ من بیاورید تا خوراک کافی موجود باشد .به این
ترتیب مرا امتحان کنید و ببینید که چطور روزنههای �آسمان را
میگشایم و شما را �آنچنان برکت خواهم داد که گنجایش �آن را
نداشته باشید11 .خداوند متعال میفرماید« :نمیگذارم حشرات
و �آفات محصول شما را از بین ببرند و انگور تاکستانهای شما
را نابود سازند12 .اقوام دیگر شما را خوشبخت میخوانند زیرا
سرزمین شما ،سرزمین حاصلخیزی خواهد بود».
وعدۀ لطف خدا

13خداوند میفرماید« :شما برضد من سخنان زنندهای گفتهاید».
ولی شما میپرسید« :ما برضد تو چه گفتهایم؟» 14شما گفتهاید:
«خدمت به خدا بیفایده است .چرا باید دستورات او را انجام
دهیم و یا چرا در درگاه خداوند متعال از کارهای خود اظهار
پش���یمانی کنیم؟ 15ببینید که مردم خودخ���واه و متک ّبر چطور
خوشبخت زندگی میکنند ،شریران کامیاب میشوند و حتّی
خدا را امتحان میکنند و از مجازات رهایی مییابند».
�16آنگاه کسانیکه ترس خداوند را داشتند با یکدیگر گفتوگو
نمودند و خداوند به سخنان �آنها گوش داد و همۀ �آنچه را که
گفتند شنید .پس در کتاب یادگاری ،اسم کسانیکه از خداوند
میترس���یدند و نام او را گرامی میداشتند ،در حضور خداوند
ثبت شد17 .خداوند متعال میفرماید« :در �آن روز مع ّین ،ایشان
قوم خاص من میباش���ند .من �آنان را خواهم بخشید همچون
پدری که پسر مطیع خود را میبخشد�18 .آنگاه بار دیگر قوم
من تفاوت بین نیکوکاران و ب���دکاران و نیز تفاوت بین �آنانی
که خ���دا را خدمت میکنند و �آنانی را که خدمت نمیکنند،
خواهند دید».
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4

روز داوری خداوند فرا میرسد

خداوند متعال میفرماید« :روز داوری مانند تنو ِر شعلهور
فرا میرسد و همۀ اشخاص متک ّبر و شریر را مانند کاه
میس���وزاند� .آنها طوری میسوزند که هیچ چیزی از �آنها باقی
نخواهد ماند2 .ا ّما برای ش���ما که از نام من میترسید� ،آفتاب
عدالت با پرتو ش���فابخش خود طلوع خواهد کرد .شما مانند
گوسالهها از خوشی جست و خیز خواهید کرد3 .در �آن روز
مع ّین ،بدکاران را مانند خاکستر در زیر کف پاهایتان لگدمال
خواهید نمود.
«4قوانین ،دستورات و تعالیمی را که بر کوهسینا توسط بندهام،
موسی به همۀ قوم اسرائیل دادم ،فراموش نکنید.
«5پیش از فرا رسیدن �آن روز عظیم و هولناک که روز داوری
خداوند است ،من ایلیای نبی را نزد شما میفرستم6 .او دلهای
پدران و فرزندان را به هم نزدیک میسازد تا مبادا من سرزمین
شما را با نفرین خود ویران کنم».
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انجیل م ّتی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،لیست فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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متّی

انجیل م ّتی
معرفی کتاب
ّ

انجیل متّی بشارت میدهد كه عیسی نجاتدهندۀ موعودی
است كه خدا به وسیلۀ او به تمام وعدههای خود در عهد عتیق
وفا نموده و �آنها را به عمل �آورده است .این بشارت ،فقط برای
قوم یهود نیست ،بلكه برای تمام مردم دنیاست.
خاصی انجیل خود را با تولّد عیسی مسیح شروع
متّی با دقّت ّ
میكند و با تعمید و �آزمایشهای او ادامه میدهد .س���پس به
موعظهها و تعالیم و معج���زات او در نواحی جلیل میپردازد.
سپس وقایع مسافرتهای مسیح از جلیل به اورشلیم و در �آخر،
واقعۀ هفتۀ �آخر مسیح و مصلوب شدن و قیام او از مردگان را
شرح میدهد .این انجیل عیسی را معلّم بزرگی مع ّرفی میكند
كه میتواند قوانین خدا را تشریح و تفسیر نماید و دربارۀ ملكوت
خدا تعلیم دهد.
متّی تعالیم عیس���ی مس���یح را در این انجیل به پنج قسمت
تقسیم میکند:
 -1موعظۀ سر كوه كه شامل شخص ّیت ،وظایف ،امتیازات و
سرنوشت شهروندان پادشاهی �آسمان میباشد (فصلهای 5)7-
 -2دستورات به دوازده شاگرد دربارۀ م�أموریت �آنان (فصل )10
 -3مثلها دربارۀ ملكوت خدا (فصل )13
 -4تعالیم دربارۀ شاگرد بودن (فصل )18
 -5دربارۀ پایان زمان حاضر و �آمدن ملكوت خدا (فصلهای  24و )25

تقسیمبندی كتاب

شجرهنامه و تولّد عیسی مسیح 11:23-2:
رسالت یحیای تعمیددهنده 13:12-
تعمید و آزمایشهای عیسی 133:11-4:
خدمات عمومی عیسی در جلیل 124:35-18:
از جلیل تا اورشلیم 119:34-20:
هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن 121:66-27:
رستاخیز و ظهور عیسی 128:20-
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متّی 1

1

شجرهنامۀ عیسی مسیح

(لوقا 233:)38-

شجرهنامۀ عیسی مسیح ،پسر داوود ،پسر ابراهیم:
2ابراهی���م پدر اس���حاق بود و اس���حاق پدر یعقوب و
یعقوب پدر یهودا و برادران او بود 3و یهودا پدر فا َرص و زا َرح
(از تامار) و فارص پدر َحصرون و َحصرون پ���در اَرام 4و اَرام
پدر عمیناداب و عمیناداب پدر نَحشون و نَحشون پدر شَ لمون
5و شلمون پدر بو َعز (از راحاب) و بو َعز پدر عوبید (از روت)
و عوبید پدر َیسی 6و َیسی پدر داوود پادشاه بود.
داوود پدر س���لیمان بود (از همس���ر اوریا) 7و س���لیمان پدر
َر ُحبعام و َرحبعام پدر اَبیا و اَبیا پدر �آسا 8و �آسا پدر َیهوشافاط و
َیهوشافاط پدر یورام و یورام پدر ُعزیا 9و ُعزیا پدر یوتام و یوتام
پدر �آحاز و �آحاز پدر حزقیا 10و حزقیا پدر منسی و منسی پدر
�آمون و �آمون پدر یوشیاه بود 11و یوشیاه پدر َی ُکنیا و برادران او
بود .در این زمان یهودیان به بابل تبعید شدند.
12پس از تبعید یهودیان به بابل ،ی ُكنیا پدر ش���التیئیل ش���د و
شالتیئیل پدر زروبابل 13و زروبابل پدر ابیهود و ابیهود پدر ایلیاقیم
و ایلیاقیم پدر عازور 14و عازور پدر صادوق و صادوق پدر یاكین
و یاكین پدر ایلیهود 15و ایلیهود پدر العازار و العازار پدر َمتان
و َمتان پدر یعقوب 16و یعقوب پدر یوس���ف شوهر مریم بود و
مریم عیسی مل ّقب به مسیح را به دنیا �آورد.
17به این ترتیب از ابراهیم تا داوود چهارده نسل ،و از داوود
تا تبعید یهودیان به بابِل چهارده نسل و از زمان تبعید تا مسیح
چهارده نسل است.
تو ّلد عیسی

(لوقا 12:)7-

18تولّد عیس���ی مس���یح چنین بود :مریم مادر او كه به عقد
یوس���ف در�آمده بود ،قبل از �آنكه به خانۀ شوهر برود به وسیلۀ
روحالقدس �آبستن ش���د19 .یوس���ف كه مرد نیكوكاری بود و
نمیخواست مریم را در پیش مردم رسوا كند ،تصمیم گرفت
مخفیانه از او جدا شود20 .یوسف هنوز در این فكر بود ،كه
فرشتۀ خداوند در خواب به او ظاهر شد و گفت« :ای یوسف
پسر داوود ،از بردن مریم به خانۀ خود نترس .زیرا �آنچه در رحم
اوست از روحالقدس است21 .او پسری به دنیا خواهد �آورد و
تو او را عیسی خواهی نامید؛ زیرا او قوم خود را از گناهانشان
رهایی خواهد داد».
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22اینهمه واقع شد تا �آنچه خداوند به وسیلۀ نبی اعلام فرموده
بود به انجام برسد:
« 23باکرهای �آبستن شده ،پسری خواهد زایید كه
عمانوئیل -یعنی خدا با ما -خوانده خواهد شد».
24یوس���ف از خواب بیدار شد و طبق دستور فرشتۀ خداوند
عمل نمود و مریم را به خانۀ خود �آورد25 .ا ّما تا زمانیکه مریم
پس���ر خود را به دنیا نیاورد ،با او همبس���تر نشد و كودک را
عیسی نام نهاد.

2

آمدن مجوسیان از مشرق زمین

عیسی در زمان زمامداری هیرودیس پادشاه ،در بیتلحم
یهودیه تولّد یافت .پس از تولّد او مجوسیانی از مشرق
زمین به اورش���لیم �آمده 2پرس���یدند« :کجاس���ت �آن نوزاد که
پادشاه یهود است؟ ما طلوع ستارۀ او را دیده و برای پرستش
او �آمدهایم».
3وقتی هیرودیس پادشاه این را شنید ،بسیار مضطرب شد و
تمام مردم اورشلیم نیز در اضطراب فرو رفتند4 .او جلسهای با
شركت سران كاهنان و علمای قوم یهود تشكیل داد و دربارۀ
محل تولّد مسیح موعود از ایشان پرسید.
�5آنها جواب دادند« :در بیتلحم یهودیه ،زیرا در كتاب نبی
چنین �آمده است:
' 6ای بیتلحم ،در سرزمین یهودیه،
تو به هیچ وجه از سایر فرمانروایان یهودا كمتر نیستی،
زیرا از تو پیشوایی ظهور خواهد كرد
كه قوم من اسرائیل را رهبری خواهد نمود»'.
�7آنگاه هیرودیس از مجوسیان خواست به طور محرمانه با او
ملاقات كنند و به این ترتیب از وقت دقیق ظهور س���تاره �آگاه
شد8 .بعد از �آن� ،آنها را به بیتلحم فرستاده گفت« :بروید و
با دقّت به دنبال �آن كودک بگردید و همینکه او را یافتید به
من خبر دهید تا من هم بیایم و او را پرستش نمایم».
�9آنان بنا به فرمان پادشاه حركت كردند و ستارهای كه طلوعش
را دیده بودند ،پیش���اپیش �آنان میرفت تا در بالای مكانی كه
كودک در �آن بود ،توقّف كرد10 .وقتی ستاره را دیدند ،بینهایت
خوشحال ش���دند11 .پس به �آن خانه وارد شدند و كودک را
با مادرش مریم دیده و به روی در افتاده او را پرستش كردند.
�آن���گاه صندوقهای خود را باز كردند و هدایایی ش���امل طلا و
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كُندُر و ُم ّر به او تقدیم نمودند12 .چون در عالم خواب به �آنان
اخطار ش���د كه به نزد هیرودیس بازنگردند ،از راهی دیگر به
وطن خود برگشتند.
فرار به مصر

13پس از رفتن �آنان فرشتۀ خداوند در خواب به یوسف ظاهر
شده گفت« :برخیز ،كودک و مادرش را بردار و به مصر فرار
كن و تا وقتیکه ب���ه تو بگویم در �آنجا بم���ان ،زیرا هیرودیس
میخواهد كودک را پیدا كند و به قتل برساند».
14پس یوسف برخواست و مادر و طفل را برداشته ،در همان
شب عازم مصر شد 15و تا وقت مرگ هیرودیس در �آنجا ماند
و به این وس���یلۀ س���خنی كه خداوند به زبان نبی فرموده بود،
تح ّقق یافت كه« :پسر خود را از مصر فراخواندم».
قتل عام اطفال

16وقتی هیرودیس متو ّجه شد كه مجوسیان او را فریب دادهاند،
بسیار غضبناک ش���د و فرمان قتل عام پسران دو ساله و كمتر
را در بیتلحم و تمام حومۀ �آن طبق تاریخی كه از مجوسیان
جویا شده بود ،صادر كرد.
17به این ترتیب كلماتی كه به وس���یلۀ ارمیای نبی بیان شده
بود ،به حقیقت پیوست:
« 18صدایی در رامه به گوش رسید.
صدای گریه و ماتم عظیم.
راحیل برای فرزندان خود گریه میکرد
و تسلّی نمیپذیرفت
زیرا �آنان از بین رفتهاند».
بازگشت از مصر

19پس از درگذشت هیرودیس ،فرشتۀ خداوند در مصر در عالم
خواب به یوسف ظاهر شده 20به او گفت« :برخیز ،كودک و
مادرش را بردار و به سرزمین اسرائیل روانه شو زیرا �آن کسانیکه
قصد جان كودک را داشتند درگذشتهاند21 ».پس او برخاسته
كودک و مادرش را برداشت و به س���رزمین اسرائیل برگشت.
22ولی وقتی شنید كه �آركلائوس به جای پدر خود هیرودیس در
یهودیه به فرمانروایی رسیده است ،ترسید كه به �آنجا برود و چون
در خواب به او وحی رسید ،به سرزمین جلیل رفت 23و در �آنجا
در شهری به نام ناصره ساكن شد .به این طریق پیشگویی انبیا كه
گفته بودند« :او ناصری خوانده خواهد شد ».تح ّقق یافت.
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3

موعظۀ یحیای تعمیددهنده

(مرقس 11:8-؛ لوقا 13:18-؛ یوحنا 191:)28-

در �آن زمان یحیای تعمیددهنده در بیابان یهودیه ظاهر
شد و تعلیم داده میگفت«2 :توبه كنید زیرا پادشاهی
�آسمان نزدیک است3 ».یحیی همان كسی است كه اشعیای
نبی دربارۀ او میگوید:
«مردی در بیابان فریاد میزند:
راه خداوند را �آماده سازید
و مسیر او را راست گردانید».
4لباس یحیی از پش���م ش���تر بود و كمربندی چرمی به كمر
میبس���ت و خوراكش ملخ و عس���ل صحرایی بود5 .مردم از
اورشلیم و تمام یهودیه و نواحی رود اردن نزد او می�آمدند 6و
به گناهان خ���ود اعتراف میکردند و در رود اردن از او تعمید
میگرفتند.
7وقتی یحیی دید بسیاری از فریسیان و صدوقیان برای تعمید
�آمدهاند به �آنان گفت« :ای مارها چه کسی شما را �آگاه كرد
تا از غضب �آینده بگریزید؟ 8پس کارهایی را كه شایستۀ توبه
باشد ،انجام دهید9 .در این فكر نباشید كه پدری مانند ابراهیم
دارید .بدانید كه خدا قادر اس���ت از این سنگها برای ابراهیم
فرزندانی بیافریند10 .اكنون تیشه بر ریشۀ درختان گذاشته شده
و هر درختی كه میوۀ خوب به بار نیاورد بریده و در �آتش افكنده
خواهد شد11 .من ش���ما را با �آب تعمید میدهم و این تعمید
نشانۀ توبه شماست ولی کسیکه بعد از من می�آید ،از من تواناتر
است و من لایق �آن نیستم كه حتّی کفشهای او را بردارم .او
شما را با روحالقدس و �آتش تعمید خواهد داد12 .او چنگال
خود را در دس���ت گرفته و خرمن خود را پاک خواهد كرد.
گندم را در انبار جمع میکند ،ول���ی كاه را در �آتش خاموش
نشدنی خواهد سوزانید».
تعمید عیسی

(مرقس 91:11-؛ لوقا 213:)22-

13در �آن وقت عیس���ی از جلیل ب���ه رود اردن نزد یحیی �آمد
تا از او تعمید بگیرد14 .یحیی س���عی کرد او را از این کار باز
دارد و گفت�« :آیا تو نزد من می�آیی؟ م���ن احتیاج دارم از تو
تعمید بگیرم».
15عیسی در جواب گفت« :بگذار فعلا ً اینطور باشد ،زیرا
به این وسیله احكام شریعت را بجا خواهیم �آورد ».پس یحیی
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قبول كرد16 .عیسی پس از تعمید ،فوراً از �آب بیرون �آمد� .آنگاه
�آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید كه مانند كبوتری نازل
شده به سوی او می�آید17 .و صدایی از �آسمان شنیده شد كه
میگفت« :این است پسر عزیز من كه از او خشنودم».

4

آزمایشهای سهگانه

(مرقس 121:13-؛ لوقا 14:)13-

�آنگاه روح ،عیس���ی را به بیابان برد تا ابلیس او را در
مقابل وسوسهها امتحان كند2 .عیسی چهل شبانهروز،
روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد3 .در �آن وقت وسوسه كننده
به او نزدیک ش���ده گفت« :اگر تو پس���ر خدا هستی بگو این
سنگها نان بشود».
4عیسی در جواب گفت« :کتابمقدّس میفرماید:
'زندگی انسان فقط بسته به نان نیست،
بلكه به هر كلمهای كه خدا میفرماید»'.
�5آنگاه ابلیس او را به شهر مقدّس برده بر روی كنگرۀ معبد
بزرگ قرار داد 6و به او گفت« :اگر تو پسر خدا هستی خود
را از اینجا به پایین بینداز زیرا کتابمقدّس میفرماید:
'او به فرشتگان خود فرمان خواهد داد
و �آنان تو را با دستهای خود خواهند گرفت
مبادا پایت به سنگی بخورد»'.
7عیسی جواب داد« :کتابمقدّس همچنین میفرماید' :خداوند
خدای خود را امتحان نكن8 »'.بار دیگر ابلیس او را بر بالای
كوه بسیار بلندی برد و تمامی ممالک جهان و شكوه و جلال
�آنها را به او نشان داد 9و گفت« :اگر نزد من سجده کنی و مرا
بپرستی ،همۀ اینها را به تو خواهم داد10 ».عیسی به او فرمود:
«دور شو ای ش���یطان ،کتابمقدّس میفرماید' :باید خداوند
خدای خود را بپرستی و فقط او را خدمت نمایی»'.
�11آنگاه ابلیس عیسی را ترک نموده و فرشتگان �آمده ،او را
خدمت كردند.
شروع كار عیسی در جلیل

(مرقس 141:15-؛ لوقا 144:)15-

12وقتی عیسی شنید كه یحیی بازداشت شده است به استان
جلیل رفت13 .ولی در شهر ناصره نماند بلكه به كفرناحوم كه
در كنار دریای جلیل و در نواحی زبولون و نفتالی واقع اس���ت
رفت و در �آنجا ماندگار شد14 .با این كار سخنان اشعیای نبی
تح ّقق یافت كه میفرماید:
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« 15زبولون و نفتالی،
سرزمینهایی كه در مسیر دریا و �آنسوی اردن هستند.
جلیل در قسمت بیگانگان.
 16قومی كه در تاریكی به سر میبرند
نور عظیمی خواهند دید
و بر �آنانی كه در سرزمین سایۀ مرگ ساكنند
نوری خواهد درخشید».
17عیسی از �آن روز به اعلام پیام خود پرداخت و گفت« :توبه
كنید زیرا پادشاهی �آسمان نزدیک است».
دعوت چهار ماهیگیر

(مرقس 161:20-؛ لوقا 15:)11-

18وقتی عیسی در كنار دریای جلیل قدم میزد ،دو برادر یعنی
شمعون مل ّقب به پطرس و برادرش اندریاس را دید كه تور به
دریا میانداختند زیرا �آنها ماهیگیر بودند19 .عیس���ی به ایشان
فرمود« :دنبال من بیایید تا شما را ص ّیاد مردم گردانم�20 ».آن
دو نفر فوراً تورهایشان را گذاشته به دنبال او رفتند.
21عیس���ی از �آنجا قدری جلوتر رف���ت و دو برادر دیگر یعنی
یعقوب زِبدی و برادرش یوحنا را دید كه با پدر خود زِبدی در
قایق نشسته ،مشغول �آماده كردن تورهای خود بودند .عیسی
�آنها را نزد خود خواند 22و �آنها فوراً قایق و پدرش���ان را ترک
كرده به دنبال او رفتند.
تعالیم و خدمات عیسی

(لوقا 176:)19-

23عیس���ی در تم���ام جلیل میگش���ت ،در کنیس���ههای
�آنها تعلیم میداد و مژدۀ پادش���اهی خدا را اعلام میکرد
و بیمار یها و ناخوش���یهای مردم را ش���فا میبخش���ید.
24او در تم���ام س���وریه ش���هرت یافت و تمام کس���انی را
كه به ان���واع امراض و درده���ا مبتلا بودن���د و دیوانگان
و مصروع���ان و مفلوجان را ن���زد او می�آوردند و او �آنان
را ش���فا میبخش���ید25 .جمع ّی���ت زیادی نی���ز از جلیل و
دكاپولس ،از اورش���لیم و یهودیه و از �آ نس���وی اردن به
دنبال او روانه ش���دند.

5

موعظۀ سر كوه

وقتی عیسی جمع ّیت زیادی را دید ،به بالای كوهی
رفت و در �آنجا نشست و شاگردانش به نزد او �آمدند
2و او دهان خود را گشوده به �آنان چنین تعلیم داد:
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(لوقا 206:)23-

« 3خوشا به حال کسانیکه از فقر روحی خود �آگاهند
زیرا ،پادشاهی �آسمان از �آن ایشان است.
« 4خوشا به حال ماتمزدگان،
زیرا ایشان تسلّی خواهند یافت.
« 5خوشا به حال فروتنان،
زیرا ایشان مالک جهان خواهند شد.
« 6خوشا به حال کسانیکه گرسنه و تشنۀ نیكی خدایی
هستند،
زیرا ایشان سیر خواهند شد.
« 7خوشا به حال رحمكنندگان،
زیرا ایشان رحمت را خواهند دید.
« 8خوشا به حال پاکدلان،
زیرا ایشان خدا را خواهند دید.
« 9خوشا به حال صلحكنندگان،
زیرا ایشان فرزندان خدا خوانده خواهند شد.
« 10خوشا به حال کسانیکه در راه نیكی �آزار میبینند،
زیرا پادشاهی �آسمان از �آن ایشان است.
«11خوشحال باشید اگر بهخاطر من به شما اهانت میکنند
و �آزار میرس���انند و به ناحق هرگونه افترایی به شما میزنند.
12خوشحال باشید و بسیار ش���ادی كنید ،زیرا پاداش شما در
�آسمان عظیم است ،چون همینطور به انبیای قبل از شما نیز
�آزار میرسانیدند.
نمک و نور

(مرقس 509:؛ لوقا 3414:)35-

«13شما نمک جهان هستید ولی هرگاه نمک مزۀ خود را از
دست بدهد ،چگونه میتوان �آن را بار دیگر نمكین ساخت؟
دیگر مصرفی ندارد ،جز �آنكه بیرون ریخته پایمال مردم شود.
«14ش���ما نور جهان هس���تید .نمیتوان ش���هری را كه بر
كوهی بنا ش���ده اس���ت ،پنه���ان ك���رد15 .هیچکس چراغ
روش���ن نمیکند كه �آن را زیر س���رپوش بگ���ذارد ،بلكه �آن
را ب���ر چراغپایه قرار میدهد تا به تمام س���اكنان خانه نور
ده���د16 .نور ش���ما نیز باید همینط���ور در برابر مردم بتابد
ت���ا كاره���ای نیک ش���ما را ببینند و پدر �آس���مانی ش���ما را
س���تایش نمایند.
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شریعت

«17فك���ر نكنید كه م���ن �آمدهام تا تورات و نوش���تههای انبیا
را منسوخ نمایم .نیامدهام تا منس���وخ كنم ،بلكه تا به كمال
برسانم18 .یقین بدانید كه تا �آسمان و زمین بر جای هستند،
هیچ حرف و نقطهای از ت���ورات از بین نخواهد رفت تا همۀ
�آن به انجام برسد19 .پس هرگاه کسی حتّی كوچكترین احكام
شریعت را بشكند و به دیگران چنین تعلیم دهد در پادشاهی
�آسمان پستترین فرد محسوب خواهد شد .حال �آنكه هرکس
ش���ریعت را نگاه دارد و به دیگران نیز چنی���ن تعلیم دهد ،در
پادشاهی �آس���مان بزرگ خوانده خواهد ش���د20 .بدانید كه تا
نیكی شما از نیكی علما و فریسیان بیشتر نباشد ،به پادشاهی
�آسمان وارد نخواهید شد.
خشم و غضب

«21ش���نیدهاید كه در قدیم به مردم گفته ش���د' :قتل نكن و
هرکس مرتكب قتل شود محكوم خواهد شد22 '.ا ّما من به شما
میگویم :هرکس نسبت به برادر خود عصبانی شود ،محكوم
خواهد شد و هرکه برادر خود را اب َله بخواند ،به دادگاه برده
خواهد ش���د و اگر او را 'احمق' بخواند مستوجب �آتش جهنم
خواهد بود23 .پس اگر هدیۀ خ���ود را به قربانگاه ببری و در
�آنجا بهخاطر بیاوری كه برادرت از تو شكایتی دارد24 ،هدیۀ
خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خود �آشتی كن
و �آنگاه برگرد و هدیۀ خویش را تقدیم كن.
«25با مدّعی خود وقتیکه هنوز در راه دادگاه هس���تی صلح
نما وگرنه �آن مدّعی تو را به دست قاضی خواهد سپرد و قاضی
تو را به دس���ت زندانبان خواهد داد و به زندان خواهی افتاد.
26یقین بدان كه تا ریال �آخر را نپردازی� ،آزاد نخواهی شد.
ِزنا

«27شنیدهاید كه گفته شده' :زنا نكن' 28ا ّما من به شما میگویم
هرگاه مردی از روی شهوت به زنی نگاه كند در دل خود با او
زنا كرده است29 .پس اگر چشم راست تو باعث گمراهی تو
میشود� ،آن را بیرون �آور و دورانداز؛ زیرا بهتر است كه عضوی
از بدن خود را از دس���ت بدهی تا اینكه با تمام بدن به جهنم
افكنده شوی30 .اگر دست راستت تو را گمراه میسازد� ،آن
را ببر و دور انداز؛ زیرا بهتر است كه عضوی از بدن خود را
از دست بدهی تا اینكه با تمام بدن به جهنم بیفتی.
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(متّی 919:؛ مرقس 1110:12-؛ لوقا 18)16:

«31همچنین گفته شده' :هرگاه مردی زن خود را طلاق دهد،
باید طلاقنامهای به او بدهد32 '.ا ّما من به شما میگویم :هرگاه
کسی زن خود را جز به علّت زنا طلاق دهد ،او را به زنا كاری
میکشاند و هرکس با چنین زنی ازدواج نماید ،زنا میکند.
سوگند خوردن

«33همچنین شنیدهاید كه در قدیم به مردم گفته شده' :قسم
دروغ نخور و به هر س���وگندی كه به نام خداوند یاد کردهای
عمل نم���ا34 '.ا ّما من میگویم به هیچ وجه قس���م یاد نكن،
نه به �آس���مان زیرا كه عرش خداس���ت35 ،نه به زمین زیرا كه
پایانداز اوست ،نه به اورشلیم زیرا كه شهر �آن پادشاه بزرگ
است 36و نه به سر خود ،زیرا قادر نیستی مویی از �آن را سیاه
یا سفید کنی37 .سخن شما فقط بلی یا خیر باشد .زیاده بر
این از شیطان است.
انتقام

(لوقا 296:)30-

«38شنیدهاید كه گفته شده' :چشم به عوض چشم و دندان
به عوض دندان39 '.ا ّما من به شما میگویم به کسیکه به تو
بدی میکند بدی نكن و اگر کس���ی بر گونۀ راست تو سیلی
میزند ،گونۀ دیگر خود را به طرف او بگردان40 .هرگاه کسی
تو را برای گرفتن پیراهنت به دادگاه بكشاند ،كت خود را هم
به او ببخش41 .هرگاه ش���خصی تو را به پیمودن یک کیلومتر
راه مجبور نماید دو کیلومت���ر با او برو42 .به کس���یکه از تو
چیزی میخواهد ببخش و از کسیکه تقاضای قرض میکند،
روی نگردان.
مهربانی با دشمن

(لوقا 276: 28-و 32)36-

«43شنیدهاید كه' :همس���ایهات را دوست بدار و با دشمن
خویش دشمنی كن44 '.ا ّما من به شما میگویم دشمنان خود
را دوست بدارید و برای کسانیکه به شما �آزار میرسانند دعا
كنید45 .به این وسیله شما فرزندان پدر �آسمانی خود خواهید
شد ،چون او �آفتاب خود را بر بدان و نیكان ،یكسان میتاباند
و باران خود را بر درستكاران و بدكاران میباراند46 .اگر فقط
کسانی را دوست بدارید كه شما را دوست دارند ،چه اجری
دارید؟ مگر باجگیران همین كار را نمیكنند؟ 47اگر فقط به
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دوستان خود سلام كنید چه كار فوقالعادهای کردهاید؟ مگر
بیدینان همین كار را نمیکنند؟ 48پس شما باید كامل باشید
همانطور كه پدر �آسمانی شما كامل است.

6

صدقه دادن

«مواظب باش���ید كه وظایف دینی خود را برای جلب
تو ّجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید زیرا اگر چنین
كنید ،هیچ اجری نزد پدر �آسمانی خود ندارید.
«2پس هرگاه صدقه میدهی �آن را با س���از و كرنا اعلام نكن،
چنانکه ریاكاران در کنیسهها و خیابانها میکنند تا مورد ستایش
مردم قرار بگیرند .یقین بدانید كه �آنان اجر خود را یافتهاند! 3و ا ّما
تو ،هرگاه صدقه میدهی ،نگذار دست چپ تو از �آنچه دست
راستت میکند �آگاه شود4 .از صدقه دادن تو کسی باخبر نشود و
پدری كه هیچ چیز از نظر او پنهان نیست ،اجر تو را خواهد داد.
دعا

(لوقا 211:)4-

«5وقتی دعا میکنید مانند ریاكاران نباشید� .آنان دوست دارند
در کنیس���هها و گوشههای خیابانها بایس���تند و دعا بخوانند تا
مردم �آنان را ببینند .یقین بدانید كه �آنها اجر خود را یافتهاند!
6هرگاه تو دعا میکنی به ان���درون خانۀ خود برو ،در را ببند
و در خلوت ،در حضور پدر نادیدۀ خود دعا كن و پدری كه
هیچ چیز از نظر او پنهان نیست ،اجر تو را خواهد داد7 .در
وقت دعا مانند بتپرستان وِردهای بیمعنی را تكرار نكنید� ،آنان
گمان میکنند با تكرار زیاد ،دعایشان مستجاب میشود8 .پس
مثل ایشان نباشید زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از �آنكه
از او بخواهید میداند9 .پس شما اینطور دعا كنید:
'ای پدر �آسمانی ما،
نام تو مقدّس باد.
 10پادشاهی تو بیاید.
ارادۀ تو همانطور كه در �آسمان اجرا میشود ،در زمین
نیز اجرا شود.
 11نان روزانۀ ما را امروز به ما بده.
 12خطاهای ما را ببخش،
چنانکه ما نیز خطاکاران خود را میبخشیم.
 13ما را در وسوسهها میاور بلکه ما را از شریر رهایی ده،
زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدال�آباد از �آن توست� .آمین'.
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«14چون اگر شما خطاهای دیگران را ببخشید پدر �آسمانی
شما نیز شما را خواهد بخشید15 .ا ّما اگر شما مردم را نبخشید
پدر �آسمانی شما نیز خطاهای شما را نخواهد بخشید.
روزه

«16وقتی روزه میگیرید مانند ریاكاران ،خودتان را پریش���ان
نش���ان ندهید� .آنان قیافههای خود را تغییر میدهند تا روزهدار
بودن خود را به ُرخ دیگران بكشند .یقین بدانید كه �آنها اجر
خود را یافتهاند! 17ا ّما تو وقتی روزه میگیری ،سر خود را شانه
کُن و صورت خود را بشوی 18تا مردم از روزۀ تو باخبر نشوند،
بلكه فقط پدر تو كه در نهان است� ،آن را بداند و پدری كه
هیچ چیز از نظر او پنهان نیست ،اجر تو را خواهد داد.
گنج آسمانی

(لوقا 3312:)34-

«19گنجه���ای خود را بر روی زمین ،جاییکه بید و زنگ به
�آن زیان میرس���اند و دزدان نقب زده �آن را میدزدند ،ذخیره
نكنید20 .بلكه گنجهای خود را در عالم بالا ،یعنی در جاییکه
بید و زنگ به �آن �آسیبی نمیرسانند و دزدان نقب نمیزنند و
�آن را نمیدزدند ،ذخیره كنید21 .زیرا هرجا گنج توست ،دل
تو نیز در �آنجا خواهد بود.
چراغ بدن

(لوقا 3411:)36-

«22چراغ بدن ،چشم است .اگر چشم تو سالم باشد ،تمام
وجودت روشن اس���ت 23ا ّما اگر چشم تو س���الم نباشد تمام
وجودت در تاریكی خواهد بود .پس اگر �آن نوری كه در توست
تاریک باشد� ،آن ،چه تاریکی عظیمی خواهد بود!
خدا و دارایی

(لوقا 1316:؛ 2212:)31-

«24هیچکس نمیتواند بندۀ دو ارباب باشد ،چون یا از اولی
بدش می�آید و دومی را دوس���ت دارد و یا به اولی ارادت پیدا
میکند و دومی را حقیر میش���مارد .شما نمیتوانید هم بندۀ
خدا باشید و هم در بند مال.
«25بنابراین به شما میگویم :برای زندگی خود نگران نباشید،
كه چه بخورید و یا چه بیاش���امید و نه برای بدن خود كه چه
بپوشید ،زیرا زندگی از غذا و بدن از لباس مهمتر است26 .به
پرندگان نگاه كنید� :آنها نه میكارند ،نه درو میکنند و نه در
انبارها ذخیره میکنند ،ولی پدر �آسمانی شما ِ
روزی �آنها را میدهد.
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مگر ارزش شما به مراتب از �آنها بیشتر نیست؟ 27کدامیک از
شما میتواند با نگرانی ساعتی به عمر خود بیافزاید؟
«28چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسنهای صحرا نگاه
كنید و ببینید چگونه نمو میکنند� ،آنها نه زحمت میکش���ند
و نه میریس���ند29 .ولی بدانید كه حتّی سلیمان هم با �آنهمه
حش���مت و جلالش مثل یكی از �آنها �آراسته نشد30 .پس اگر
خدا علف صحرا را كه امروز هس���ت و ف���ردا در تنور ریخته
میشود اینطور می�آراید� ،آیا شما را ،ای كمایمانان ،بمراتب
بهتر نخواهد پوشانید!
«31پس نگران نباشید و نگویید' :چه بخوریم؟ چه بنوشیم؟
و یا چه بپوشیم؟' 32تمام ملل جهان برای به دست �آوردن این
چیزها تلاش میکنند ،ا ّما پدر �آسمانی شما میداند كه شما به
همۀ این چیزها احتیاج دارید33 .شما قبل از هر چیز برای به
دست �آوردن پادشاهی خدا و انجام خواستههای او بكوشید،
�آن وقت همۀ این چیزها نیز به شما داده خواهد شد34 .پس
نگران فردا نباش���ید ،نگرانی فردا برای فرداست و بدی امروز
برای امروز كافی است.

7

قضاوت دربارۀ دیگران

(لوقا 376: 38-و 41)42-

«دربارۀ دیگران قض���اوت نكنید تا مورد قضاوت قرار
نگیرید2 .همانطور كه شما دیگران را محكوم میکنید
خودتان نیز محكوم خواهید شد .با هر پیمانهای كه به دیگران
بدهید ،با همان پیمانه عوض خواهید گرفت3 .چرا پ ِر كاهی
را كه در چش���م برادرت هس���ت میبینی ،ولی در فكر چوب
بزرگی كه در چش���م خود داری نیس���تی؟ 4یا چگونه جر�أت
میکنی به برادر خود بگویی' :اجازه بده پر كاه را از چشمت
بیرون �آورم' حال �آنكه خودت چوب بزرگی در چش���م داری.
5ای ریاكار ،اول �آن چوب بزرگ را از چشم خود بیرون بیاور،
�آنگاه درست خواهی دید كه پر كاه را از چشم برادرت بیرون
بیاوری�6 .آنچه مقدّس اس���ت به سگان ندهید و مرواریدهای
خود را جلوی خوکها نریزید .مبادا �آنها را زیر پا لگدمال كنند
و برگشته شما را ب َد َرند.
خواستن ،جستجو كردن و كوبیدن

(لوقا 911:)13-

«7بخواهید ،به شما داده خواهد شد .بجویید ،پیدا خواهید
كرد .در بزنید ،در ب���ه رویتان باز خواهد ش���د8 .چون هرکه
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بخواهد ،به دست می�آورد و هرکه بجوید ،پیدا میکند و هرکه
در بزند ،در به رویش باز میش���ود�9 .آیا كس���ی در میان شما
هست كه وقتی پسرش از او نان بخواهد ،سنگی به او بدهد؟
10و یا وقتی ماهی میخواهد ،ماری در دستش بگذارد؟ 11پس
اگر شما كه انسانهای شریری هس���تید ،میدانید چگونه باید
چیزهای خوب را به فرزندان خود بدهید ،چقدر بیش���تر باید
مطمئن باشید كه پدر �آسمانی شما چیزهای نیكو را به �آنانی كه
از او تقاضا میکنند عطا خواهد فرمود! 12با دیگران همانطور
رفتار كنید كه میخواهید �آنها با ش���ما رفتار كنند .این است
خلاصۀ تورات و نوشتههای انبیا.
در تنگ
ِ

(لوقا 24)13:

«13از د ِر تنگ وارد ش���وید ،زیرا دری كه بزرگ و راهی كه
وسیع است به هلاكت منتهی میشود و کسانیکه این راه را
میپیمایند ،بسیارند 14ا ّما دری كه به حیات منتهی میشود تنگ
و راهش دشوار است و یابندگان �آن هم ،كم هستند.
درخت و میوۀ آن

(لوقا 436:)44-

«15از انبیای دروغین برحذر باشید كه در لباس میش به نزد شما
می�آیند ،ولی در باطن گرگان د ّرندهاند�16 .آنان را از کارهایشان
خواهید شناخت� .آیا میتوان از بوتۀ خار ،انگور و از خاربن،
انجیر چید؟ 17همینطور درخت خوب میوۀ خوب به بار می�آورد
و درخت فاسد میوۀ بد18 .درخت خوب نمیتواند میوۀ بد به
بار �آورد و نه درخت بد میوۀ خوب19 .درختی كه میوۀ خوب
به بار نیاورد �آن را میبرند و در �آتش میاندازند20 .بنابراین شما
�آنها را از میوههایشان خواهید شناخت.
شما را نمیشناسم

(لوقا 2513:)27-

«21نه هرکس كه مرا «خداوندا ،خداوندا» خطاب كند به
پادشاهی �آسمان وارد خواهد شد ،بلكه کسیکه ارادۀ پدر
�آسمانی مرا به انجام برساند22 .وقتی �آن روز برسد بسیاری
به من خواهند گف���ت' :خداوندا ،خداوندا� ،آی���ا به نام تو
نب ّوت نكردیم؟ �آی���ا با ذكر نام تو دیوه���ا را بیرون نراندیم؟
و به نام ت���و معجزات بس���یار نكردیم؟ �23آنگاه �آش���کارا به
�آنان خواهم گفت' :من هرگز شما را نشناختم .از من دور
ش���وید ،ای بدكاران'.
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دو خانه

(لوقا 476:)49-

«24پس کسیکه سخنان مرا میشنود و به �آنها عمل میکند،
مانند شخص دانایی است كه خانۀ خود را بر سنگ بنا نمود.
25باران بارید ،سیل جاری شد و باد وزیده بر �آن خانه فشار �آورد،
ا ّما �آن خانه خراب نشد زیرا شالودۀ �آن بر روی سنگ بود.
«26ا ّما هرکه سخنان مرا بش���نود و به �آنها عمل نكند مانند
ش���خص نادانی اس���ت كه خانۀ خود را بر روی شن بنا كرد.
27باران بارید ،س���یل جاری شد و باد وزیده به �آن خانه فشار
�آورد و �آن خانه فرو ریخت و چه خرابی عظیمی بود!»
28وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید مردم از تعالیم
او متح ّیر شدند 29زیرا او برخلاف روش علما ،با اختیار و اقتدار
به �آنان تعلیم میداد.

8

شفای جذامی

(مرقس 401:45-؛ لوقا 125:)16-

وقتی عیس���ی از كوه پایین �آمد جمع ّیت زیادی پشت
سر او حركت كرد2 .در این هنگام یک نفر جذامی
به او نزدیک شد و پیش او به خاک افتاده گفت« :ای �آقا ،اگر
بخواهی میتوانی مرا پاک سازی».
3عیسی دست خود را دراز كرده او را لمس نمود و گفت:
«البتّه میخواهم ،پاک شو ».و فوراً�آن مرد از جذام خود شفا
یافت�4 .آنگاه عیس���ی به او فرم���ود« :مواظب باش كه چیزی
به کس���ی نگویی ،بلكه برو و خودت را به كاهن نش���ان بده
و بهخاطر ش���فای خود هدیهای را كه موسی مق ّرر كرده است
تقدیم كن تا �آنها شفای تو را تصدیق نمایند».
شفای خادم یک سروان رومی

(لوقا 17:)10-

5وقتی عیسی وارد كفرناحومشد ،یک سروان رومی جلو �آمد
و با التماس به او گفت«6 :ای �آقا ،غلام من مفلوج در خانه
افتاده است و سخت درد میكشد».
7عیسی فرمود« :من می�آیم و او را شفا میدهم».
8ا ّما سروان در جواب گفت« :ای �آقا ،من لایق �آن نیستم كه تو به زیر
سقف خانۀ من بیایی .فقط دستور بده و غلام من شفا خواهد یافت.
9چون خود من یک م�أمور هستم و سربازانی هم زیر دست خویش دارم.
وقتی به یكی میگویم 'برو' میرود و به دیگری میگویم 'بیا' می�آید و
وقتی به نوكر خود میگویم' :این كار را بكن' میکند».
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تعجب كرد و به مردمی كه
10عیسی از شنیدن این سخنان ّ
به دنبال او �آمده بودند فرمود« :به شما میگویم كه من چنین
ایمانی در میان قوم اسرائیل هم ندیدهام11 .بدانید كه بسیاری از
مشرق و مغرب �آمده با ابراهیم و اسحاق و یعقوب در پادشاهی
�آسمان بر سر یک سفره خواهند نشست 12ا ّما کسانیکه برای
این پادشاهی تولّد یافتند به بیرون در تاریکی ،جاییکه گریه و
فشار دندان است ،افكنده خواهند ش���د13 ».سپس عیسی به
�آن س���روان گفت« :برو ،مطابق ایمانت به تو داده شود ».در
همان لحظه غلام او شفا یافت.
شفای بیماران

(مرقس 291:34-؛ لوقا 384:)41-

14وقتی عیسی به خانۀ پطرس رفت ،مادر زن پطرس را دید كه
در بستر خوابیده است و تب دارد15 .عیسی دست او را لمس
كرد .تب او قطع شد و برخاسته به پذیرایی عیسی پرداخت.
16همینکه غروب شد ،بسیاری از دیوانگان را نزد او �آوردند و
او با گفتن یک كلمه دیوها را بیرون میکرد و تمام بیماران را شفا
میداد 17تا پیشگویی اشعیای نبی تح ّقق یابد كه گفته بود:
«او ضعفهای ما را برداشت
و مرضهای ما را از ما دور ساخت».
پیروی از مسیح

(لوقا 579:)62-

18عیس���ی جمع ّیتی را كه به دورش جمع شده بودند دید و
به شاگردان خود دستور داد كه به طرف دیگر دریاچه بروند.
19یكی از علما پیش �آمده گفت« :ای استاد ،هرجا كه بروی
به دنبال تو می�آیم».
20عیسی در جواب گفت« :روباهان برای خود لانه و پرندگان
برای خود �آشیانه دارند ،ا ّما پسر انسان جایی ندارد كه در �آن
بیارامد».
21یکی دیگر از پیروان او ب���ه او گفت« :ای �آقا ،اجازه بده
اول بروم و پدرم را به خاک بسپارم».
22عیس���ی جواب داد« :به دنبال من بی���ا و بگذار مردگان،
مردگان خود را دفن كنند».
آرام ساختن دریای توفانی

(مرقس 354:41-؛ لوقا 228:)25-

23عیسی سوار قایق شد و شاگردانش هم با او حركت كردند.
24ناگهان توفانی در دریا برخاست به طوری که امواج ،قایق
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را پر میساخت ،ولی عیسی در خواب بود25 .پس شاگردان
�آمده او را بیدار كردن���د و با فریاد گفتند« :ای خداوند ،ما را
نجات بده ،ما داریم هلاک میشویم».
26عیسی گفت« :ای كمایمانان ،چرا اینقدر میترسید؟» و
سپس برخاسته با پرخاش به باد و دریا فرمان داد و دریا کاملا ً
�آرام شد.
27شاگردان از �آنچه واقع شد متح ّیر شده گفتند« :این چگونه
شخصی است كه باد و دریا هم از او اطاعت میکنند؟»
شفای دو دیوانه

(مرقس 15:20-؛ لوقا 268:)39-

28هنگامیکه عیسی به �آن طرف دریا به سرزمین َجدَریان رسید
دو دیوانه از میان قبرها بیرون �آمده با او روبهرو شدند� .آنها �آنقدر
خطرناک بودند كه هیچکس جر�أت نداشت از �آنجا عبور كند.
�29آن دو نفر با فریاد گفتند« :ای پسر خدا ،با ما چه كار داری؟
�آیا به اینجا �آمدهای تا ما را قبل از وقت عذاب دهی؟»
30قدری دورتر از �آن محل ،یک گلّۀ بزرگ خوک مشغول چریدن
بود 31و دیوها از عیسی خواهش كرده گفتند« :اگر میخواهی ما
را بیرون برانی ،ما را به داخل �آن گلّۀ خوک بفرست».
32عیسی فرمود« :بروید» پس �آنها بیرون �آمده به داخل خوکها
رفتند .تمام �آن گلّه از بالای ت ّپه به دریا هجوم بردند و در �آب
هلاک شدند.
33خوکبانان پا به فرار گذاشته به شهر رفتند و تمام داستان
و ماجرای دیوانگان را برای مردم نقل كردند34 .در نتیجه تمام
مردم ش���هر برای دیدن عیسی بیرون �آمدند و وقتی او را دیدند
از او تقاضا كردند كه �آن ناحیه را ترک نماید.

9

شفای مفلوج

(مرقس 12:12-؛ لوقا 175:)26-

عیس���ی سوار قایق ش���د و از دریا گذشته به شهر خود
�آمد2 .در این وقت چند نفر یک مفلوج را كه در بستر
خوابیده بود نزد او �آوردند .عیسی ایمان �آنان را دیده به �آن مرد
گفت« :پسرم ،دل قویدار ،گناهانت �آمرزیده شد».
3ف���وراً بعضی از علم���ا پیش خود گفتند «این مرد س���خنان
كفر�آمیز میگوید».
4عیس���ی به افكار �آنان پی برده گفت« :چرا این افكار پلید
را در دل خود میپرورانید؟ �5آیا گفتن 'گناهانت �آمرزیده ش���د'
�آسانتر است یا گفتن 'برخیز و راه برو'؟ 6ا ّما حالا ثابت خواهم
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كرد كه پسر انسان بر روی زمین حق �آمرزیدن گناهان را دارد».
س���پس به �آن مفلوج گفت« :برخیز ،بس���تر خود را بردار و به
خانهات برو».
�7آن مرد برخاست و به خانۀ خود رفت8 .مردم از دیدن این
واقعه بسیار تع ّجب كردند و خدا را بهخاطر عطای چنین قدرتی
به انسان شكر نمودند.
دعوت متّی

(مرقس 132:17-؛ لوقا 275:)32-

9عیسی از �آنجا گذشت و در بین راه مردی را به نام متّی دید
كه در محل دریافت عوارض نشسته بود .عیسی به او گفت:
«به دنبال من بیا ».متّی برخاسته به دنبال او رفت.
10هنگامیکه عیس���ی در خانۀ او بر سر سفره نشسته بود
بسیاری از خطاكاران و باجگیران و اشخاص دیگر �آمدند
و با عیسی و شاگردانش سر یک سفره نشستند11 .فریسیان
این را دیده به ش���اگردان عیس���ی گفتند« :چرا استاد شما
ب���ا باجگی���ران و خط���اكاران غ���ذا میخ���ورد؟»
12عیسی سخن �آنان را شنیده گفت« :بیماران به طبیب احتیاج
دارند ،نه تندرستان13 .بروید و معنی این كلام را بفهمید' :من
رحمت میخواهم نه قربانی' زیرا م���ن نیامدم تا پرهیزكاران را
دعوت كنم بلكه گناهكاران را».
سؤال دربارۀ روزه

(مرقس 182:22-؛ لوقا 335:)39-

14شاگردان یحیی نزد عیسی �آمده پرسیدند« :چرا ما و فریسیان
روزه میگیریم ولی شاگردان تو روزه نمیگیرند؟»
15عیسی در جواب گفت�« :آیا انتظار دارید دوستان داماد
درحالیکه داماد با ایش���ان اس���ت عزاداری كنن���د؟ زمانی
می�آید كه داماد از ایشان گرفته میشود ،در �آن روزها روزه
خواهن���د گرف���ت.
« 16هیچکس لباس كهنه را ب���ا پارچۀ نو و �آ بنرفته
وصل���ه نمیکن���د ،زیرا در این ص���ورت �آن وصله از
لباس جدا میگردد و پارگی بدت���ری ایجاد میکند.
 17ش���راب تازه را نی���ز در مش���ک كهن���ه نمیریزند.
اگ���ر بریزن���د مش���کها پ���اره میش���ود ،ش���راب بیرون
میری���زد و َمش���کها از بین میرود .ش���راب تازه را
در مش���کهای نو میریزند تا هم شراب و هم مشک
س���الم بمان���د».
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زنده كردن یک دختر و شفای یک زن

(مرقس 215:43-؛ لوقا 408:)56-

18عیسی هنوز سخن میگفت كه سرپرست یکی از کنیسهها
به نزد او �آمد و تعظیم كرده گفت« :دختر من همین ال�آن ُمرد،
ولی میدانم که اگر تو بیایی و بر او دس���ت بگذاری او زنده
خواهد شد».
19عیسی برخاسته و با او رفت و شاگردانش نیز به دنبال او
حركت كردند.
20در این وقت زنی كه مدّت دوازده سال به خونریزی مبتلا
بود از پشت س���ر عیس���ی �آمد و دامن ردای او را لمس كرد،
21زیرا پیش خود میگفت« :اگ���ر فقط بتوانم ردایش را لمس
كنم شفا خواهم یافت».
22عیسی برگشت و او را دیده فرمود« :دخترم ،دل قویدار .ایمان
تو ،تو را شفا داده است» و از همان لحظه او شفا یافت.
23وقتی عیسی به خانۀ سرپرست كنیسه رسید و نوحه سرایان
و مردم وحشتزده را دید 24فرمود« :همه بیرون بروید ،این دختر
نمرده بلكه در خواب است ».ا ّما �آنها فقط به او میخندیدند.
25وقتی عیسی همه را بیرون كرد به داخل اتاق رفت و دست
دختر را گرفت و او برخاس���ت26 .خبر این واقعه در تمام �آن
نواحی انتشار یافت.
شفای دو نابینا

27درحالیکه عیسی از �آنجا میگذشت ،دو كور به دنبال او
رفتند و فریاد میکردند «ای پسر داوود ،به ما رحم کن»
28و وقتی او به خانه رس���ید �آن دو نفر نزد او �آمدند .عیسی
از �آنها پرس���ید�« :آیا ایمان دارید كه من قادر هستم این كار را
انجام دهم؟» �آنها گفتند« :بلی ،ای �آقا»
29پس عیسی چش���مان �آنها را لمس كرد و فرمود« :بر طبق
ایمان شما برایتان انجام بش���ود» 30و چش���مان �آنها باز شد.
عیسی با اصرار از �آنها خواست كه دربارۀ این موضوع چیزی
به کسی نگویند.
31ا ّما همینکه از خانه بیرون رفتند ،این اخبار را دربارۀ عیسی
در تمام �آن نواحی منتشر كردند.
شفای مرد الل

32درحالیک���ه �آن دو نف���ر بیرون میرفتند ،ش���خصی را نزد
عیسی �آوردند كه لال بود زیرا دیو داش���ت33 .عیسی دیو را
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از او بیرون كرد و زبان او باز شد .مردم از این موضوع بسیار
تع ّجب كرده گفتند« :چیزی مانند این هرگز در میان قوم اسرائیل
دیده نشده است».
34ا ّما فریس���یان گفتند« :او به كمک رئیس شیاطین ،دیوها
را بیرون میکند».
دلسوزی عیسی برای مردم

35عیسی در تمام شهرها و روستاها میگشت و در کنیسهها
تعلیم میداد و مژدۀ پادشاهی خدا را اعلام میکرد و هر نوع
ناخوشی و بیماری را شفا میداد36 .وقتی او جمع ّیت زیادی
را دید ،دلش به حال �آنها س���وخت زیرا �آنان مانند گوسفندان
بدون شبان پریشان حال و درمانده بودند37 .پس به شاگردان
خود گفت« :در حقیقت محصول فراوان است ولی كارگر كم.
38بنابراین شما باید از صاحب محصول درخواست نمایید تا
كارگرانی برای جمع�آوری محصول خود بفرستد».
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دوازده حواری

(مرقس 313:19-؛ لوقا 612:)16-

عیس���ی دوازده حواری را نزد خود خواند و به �آنان
قدرت داد تا ارواح پلی���د را بیرون كنند و هر نوع
بیماری و مرض را شفا بخشند2 .این است اسامی �آن دوازده
رسول :اول شمعون معروف به پطرس و برادرش اندریاس ،یعقوب
فیلیپس و برتولما ،توما و متای
فرزند زبدی و برادرش یوحناُ 3 ،
باجگیر ،یعقوب پسر حلفی و تدی4 ،شمعون غیور و یهودای
اسخریوطی كه عیسی را به دست دشمنان تسلیم كرد.
مأموریت حواریون

(مرقس 76:13-؛ لوقا 19:)6-

5عیسی این دوازده نفر را به م�أموریت فرستاده به �آنها گفت:
«از سرزمینهای غیر یهود عبور نكنید و به هیچیک از شهرهای
سامریان وارد نشوید6 ،بلكه نزد گوسفندان گمشدۀ قوم اسرائیل
بروید 7و در بین راه اعلام كنید كه پادش���اهی �آسمان نزدیک
است8 .بیماران را شفا دهید ،مردگان را زنده كنید ،جذامیان
را پاک س���ازید و دیوها را بیرون كنیدُ .مفت یافتهایدُ ،مفت
بدهید9 .برای سفر ،طلا و نقره و مس با خود نبرید10 .و کولهبار
یا پیراهن اضافی و كفش و چوبدستی برندارید ،چون كارگر
مستحق معاش خود میباشد.
«11به هر شهر و روستایی كه وارد میشوید دنبال كسی بگردید
كه شایس���ته باش���د و تا زمانیکه در �آنجا هس���تید در منزل او
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بمانید12 .وقتی به خانهای وارد میشوید سلام بگویید13 .اگر
�آن خانواده لایق �آن باشد سلام شما بر �آنها قرار میگیرد و اگر
شایسته نباشد ،سلام شما به خودتان برمیگردد14 .اگر کسی
شما را نپذیرد و یا به �آنچه میگویید گوش ندهد ،وقتیکه �آن
خانه یا �آن ش���هر را ترک میکنید ،گرد و خاک �آن را از پای
خود بتكانید15 .بدانید كه در روز قیامت حالت سدوم و غموره
از �آن شهر بهتر خواهد بود.
جور و جفا

(مرقس 913:13-؛ لوقا 1221:)17-

«16خوب تو ّجه كنید ،من ش���ما را مانند گوسفندان به میان
گرگها میفرستم .شما باید مثل مار هوشیار و مانند كبوتر ،بی�آزار
باشید17 .مواظب باش���ید ،زیرا مردم شما را تحویل دادگاهها
خواهند داد ،و شما را در کنیسهها تازیانه خواهند زد 18و شما
را بهخاطر من نزد فرمانروایان و پادشاهان خواهند برد تا در برابر
�آنان و ملل بیگانه ش���هادت دهید19 .ا ّما وقتی شما را دستگیر
میکنند ،نگران نباشید كه چه چیز و چطور بگویید چون در
همان وقت �آنچه باید بگویید به شما داده خواهد شد20 ،زیرا
گوینده شما نیس���تید ،بلكه روح پدر �آسمانی شماست كه در
شما سخن میگوید.
«21برادر ،برادر را و پدر ،فرزند را تسلیم مرگ خواهد نمود.
فرزندان علیه والدین خود برخواهند خاس���ت و باعث كش���تن
�آنها خواهند شد22 .همۀ مردم بهخاطر نام من كه شما بر خود
دارید ،از ش���ما متن ّفر خواهند بود ،ا ّما کس���یکه تا �آخر ثابت
بماند نجات خواهد یافت23 .هرگاه ش���ما را در شهری �آزار
میرسانند به شهر دیگر پناهنده شوید .بدانید كه پیش از �آنكه
به تمام شهرهای اسرائیل بروید ،پسر انسان خواهد �آمد.
«24شاگرد از معلّم خود و خادم از ارباب خویش بالاتر نیست.
25ش���اگرد میخواهد به مقام معلّم خود برسد و خادم به مقام
ارباب خویش .اگر پدر خانه را بعلزبول -رئیس شیاطین -بخوانند،
چه نسبتهای بدتری به اهل خانهاش خواهند داد.
از چه کسی باید ترسید

(لوقا 212:)7-

«26پس از �آنها نترسید ،هرچه پوشیده است ،پرده از روی �آن
برداشته میشود و هرچه پنهان است �آشكار خواهد شد�27 .آنچه
را من در تاریكی به شما میگویم ،باید در روز روشن اعلام كنید
و �آنچه را محرمانه میشنوید ،باید در بام خانهها با صدای بلند
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بگویید28 .از کسانیکه جسم را میكشند ولی قادر به كشتن
جان نیستند نترس���ید .از کسی بترسید كه قادر است جسم و
جان ،هر دو را در دوزخ تباه سازد�29 .آیا دو گنجشک به یک
ریال فروخته نمیشود؟ با وجود این ،بدون اجازۀ پدر �آسمانی
شما حتّی یكی از �آنها به زمین نخواهد افتاد30 .و ا ّما در مورد
شما ،حتّی موهای سر شما شمرده شده است31 .پس نترسید،
شما از گنجشکهای بیشمار بیشتر ارزش دارید.
اعتراف به ایمان

(لوقا 812:)9-

«32پس هرکس در برابر م���ردم ،خود را از �آن من بداند من
نیز در برابر پدر �آسمانی خود او را از �آن خود خواهم دانست.
33ا ّما هرکه در برابر مردم بگوید كه مرا نمیشناسد من نیز در
حضور پدر �آسمانی خود خواهم گفت كه او را نمیشناسم.
شمشیر یا صلح

(لوقا 5112:53-؛ 2614:)27-

«34گمان نكنید كه �آمدهام تا صلح به زمین بیاورم ،نیامدهام
كه صلح بیاورم بلكه شمش���یر35 .من �آمدهام تا در میان پسر
و پدر ،دختر و مادر ،عروس و مادر ش���وهر اختلاف بیندازم.
36دشمنان شخص ،اعضای خانوادۀ خود او خواهند بود.
«37هرکه پدر یا مادر خود را بیش���تر از من دوس���ت داشته
باشد ،لایق من نیست و هر كسی دختر یا پسر خود را بیش از
من دوست بدارد ،لایق من نمیباشد38 .هرکه صلیب خود را
برندارد و به دنبال من نیاید ،لایق من نیست39 .هرکس فقط
در فكر زندگی خود باش���د� ،آن را از دست خواهد داد؛ ولی
کس���یکه بهخاطر من زندگی خود را از دست بدهد ،زندگی
او در امان خواهد بود.
اجر و پاداش

(مرقس 41)9:

«40هرکه ش���ما را بپذی���رد ،مرا پذیرفته و هرک���ه مرا بپذیرد
فرستندۀ مرا پذیرفته است41 .هرکس نبی را بهخاطر اینكه نبی
است بپذیرد ،اجر یک نبی را به دست خواهد �آورد و هرکس
شخص نیكوكاری را بهخاطر اینكه نیكوكار است بپذیرد ،اجر
یک نیكوكار را خواهد یافت42 .یقین بدانید كه هرگاه کسی
به یك���ی از كوچكترین پی���روان من ،به خاط���ر اینكه پیرو من
است ،حتّی یک ُجرعه �آب س���رد بدهد ،به هیچ وجه بیاجر
نخواهد ماند».
1764

متّی 11

11

قاصدان یحیای تعمیددهنده

(لوقا 187:)35-

عیسی این دستورات را به دوازده شاگرد خود داد و
�آنجا را ترک كرد تا در شهرهای مجاور تعلیم دهد
و موعظه نماید.
2وقت���ی یحیی در زندان از كارهای مس���یح باخبر ش���د ،دو
نفر از شاگردان خود را نزد او فرستاده 3پرسید�« :آیا تو همان
شخصی هستی كه قرار اس���ت بیاید ،یا ما در انتظار شخص
دیگری باشیم؟»
4عیسی در جواب گفت« :بروید و هر �آنچه را كه میبینید و
میشنوید به یحیی بگویید5 :كوران بینایی خود را باز مییابند،
لنگان به راه میافتند و جذامیان پاک میگردند ،كران ش���نوا
و مردگان زنده میش���وند و به بینوایان بشارت داده میشود.
6خوشا به حال کسیکه در مورد من شک نكند».
7درحالیکه شاگردان یحیی از �آنجا میرفتند ،عیسی دربارۀ
یحیی ش���روع به صحبت كرد و به مردمی ك���ه در اطراف او
ایستاده بودند گفت« :برای دیدن چه چیزی به بیابان رفتید؟
برای تماش���ای نیای كه از باد میلرزد؟ 8پس برای دیدن چه
چیز رفتید؟ برای دیدن مردی كه لباسهای ابریشمی و گرانبها
پوشیده بود؟ مس���لّماً جای چنین افرادی در کاخهای سلطنتی
است 9پس ش���ما برای دیدن چه چیزی از شهر بیرون رفتید؟
برای دیدن یک نبی؟ �آری ،به شما میگویم كه او از یک نبی
هم بالاتر است10 .او کسی است كه کتابمقدّس دربارۀ وی
میفرماید' :این است قاصد من كه او را پیش روی تو میفرستم
و او راه را برای �آمدن تو �آماده خواهد س���اخت11 '.بدانید كه
كس���ی بزرگتر از یحی���ی به دنیا نیامده اس���ت .ب���ا وجود این
كوچكترین ش���خص در پادشاهی �آس���مان از او بزرگتر است.
12از زمان یحیی تعمیددهنده تا به امروز پادشاهی �آسمان مورد
حملات سخت قرار گرفته و زورمندان برای دست یافتن به �آن
كوشش مینمایند13 .همۀ انبیا و تورات تا ظهور یحیی دربارۀ
پادشاهی خدا پیشگویی کردهاند14 .اگر اینها را قبول دارید،
باید بدانید كه یحیی همان الیاس موعود است15 .اگر گوش
شنوا دارید بشنوید.
«16ا ّما من مردمان این زمانه را به چه چیز تش���بیه كنم؟ �آنها
مانند كودكانی هستند كه در بازار مینشینند و با صدای بلند
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به یكدیگر میگویند'17 :ما برای ش���ما نی زدیم ،نرقصیدید!
نوحهگری كردیم ،گریه نكردید!' 18وقتی یحیی �آمد نه میخورد
و نه مینوشید ،ولی همه میگفتند ،او دیو دارد! 19وقتی پسر
انسان �آمد که میخورد و مینوشد مردم میگویند' :نگاه كنید،
او یک �آدم ُپرخور ،میگس���ار و رفیق باجگی���ران و گناهكاران
اس���ت!' با وجود این ،درستی حكمت خدایی به وسیلۀ نتایج
�آن به ثبوت میرسد».
شهرهایی كه ایمان نیاوردند

(لوقا 1310:)15-

�20آنگاه عیس���ی دربارۀ ش���هرهایی صحبت كرد كه اكثر
معج���زات او در �آنها روی داده بود و مردم �آن ش���هرها را
بهخاط���ر اینكه توبه نك���رده بودند توبیخ نم���وده 21گفت:
«وای بر تو ای خورزین و وای بر ت���و ای بیتصیدا ،اگر
معجزاتی كه در ش���ما انجام شد در صور و صیدون انجام
میش���د ،مدّتها پی���ش از این ،پلاسپوش و خاكسترنش���ین
توبه میکردند22 .ا ّما بدانید كه در روز قیامت برای صور
و صیدون بیش���تر قاب���ل تح ّمل خواهد بود تا برای ش���ما.
23و ا ّما تو ای كفرناحوم كه س���ر به �آسمان كشید های! به
دوزخ سرنگون خواهی ش���د ،زیرا اگر معجزاتی كه در تو
انجام شد در س���دوم انجام میشد� ،آن ش���هر تا به امروز
باقی میمان���د24 .ا ّما بدان كه در روز قیامت برای ش���هر
س���دوم بیش���تر قابل تح ّمل خواهد بود تا برای تو».
بیایید نزد من

(لوقا 2110:)22-

25در �آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت« :ای
پدر ،ای خداوند �آسمان و زمین ،تو را سپاس میگویم كه این
امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به سادهدلان �آشكار
ساختهای�26 .آری ای پدر ،خواست تو چنین بود.
«27پدر همهچیز را به من سپرده است و هیچکس جز پدر،
پسر را نمیشناسد و هیچکس پدر را نمیشناسد ،به جز پسر و
کسانیکه پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند.
«28بیایید نزد من ای تمامی زحمتكش���ان و گرانباران و
من به شما �آرامی خواهم داد29 .یوغ مرا به گردن گیرید
و از م���ن تعلی���م یابید ،زیرا م���ن بردبار و فروتن هس���تم و
جانهای ش���ما �آرامی خواهد یافت30 ،زیرا یوغ من �آس���ان
و بار من س���بک اس���ت».
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سؤال دربارۀ روز سبت

(مرقس 232:28-؛ لوقا 16:)5-

در �آن زمان عیس���ی در یک روز سبت از میان
مزارع گن���دم میگذش���ت و چون ش���اگردانش
گرسنه بودند شروع به چیدن خوشههای گندم و خوردن
�آنها كردند2 .فریس���یان این را دیده ب���ه او گفتند« :نگاه
كن ش���اگردان تو كاری میکنند كه در روز س���بت جایز
نیس���ت».
3او در جواب فرمود� « :آیا شما �آنچه را كه داوود وقتی
خ���ودش و یارانش گرس���نه بودند انج���ام داد نخواندهاید؟
4چگونه او به خانۀ خدا وارد ش���د و نانهای تقدیس شده
را خورد ،حال �آنك���ه خوردن �آن نانها ،هم برای او و هم
برای یاران���ش ممنوع بود و فقط كاهنان اجازۀ خوردن �آن
را داشتند�5 .آیا در تورات نخواندهاید كه كاهنان با اینكه
در روز س���بت در معبد بزرگ ،قانون س���بت را میشكنند
مقصر نیس���تند؟ 6بدانید كه شخصی بزرگتر از معبد بزرگ
ّ
در اینجاس���ت7 .اگر ش���ما معنی این جمله را میدانستید
كه میگوید' :رحم���ت میخواهم نه قربانی '،افراد بیگناه
را محكوم نمیکردید8 .زیرا پس���ر انس���ان صاحب اختیار
روز س���بت اس���ت».
شفای مردی كه یک دستش فلج شده بود

(مرقس 13:6-؛ لوقا 66:)11-

9پس از �آن عیس���ی به ش���هر دیگری رفت و به كنیسۀ �آنان
وارد شد10 .مردی در �آنجا بود كه یک دستش فلج شده بود.
ع ّدهای از حاضرین از عیسی سؤال كردند�« :آیا شفا دادن در
روز سبت جایز است؟» البتّه مقصود �آنها این بود ،كه اتّهامی
علیه او پیدا كنند.
11ا ّما عیسی به ایش���ان فرمود« :فرض كنید كه یكی از شما
گوس���فندی دارد كه در روز س���بت به گودالی میافتد� .آیا �آن
گوسفند را نمیگیرید و از گودال بیرون نمی�آورید؟ 12مگر انسان
از گوس���فند بمراتب عزیزتر نیس���ت؟ بنابراین ،انجام كارهای
نیكو در روز سبت جایز است13 ».سپس عیسی به �آن مرد رو
كرده فرمود:
«دس���تت را دراز كن ».او دس���ت خود را دراز كرد و مانند
دست دیگرش سالم شد�14 .آنگاه فریسیان از كنیسه بیرون رفتند
و برای كشتن عیسی توطئه چیدند.
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15ا ّما وقتی عیس���ی از ماجرا باخبر ش���د� ،آنجا را ترک كرد
ولی جمع ّیت زیادی به دنبال او رفتند و او همۀ بیماران را شفا
بخشید 16و به �آنها دستور داد كه دربارۀ او با کسی صحبت
نكنند 17تا به این وسیله پیشگویی اشعیای نبی تح ّقق یابد كه
میفرماید:
« 18این است بندۀ من كه او را برگزیدهام
او محبوب و مایۀ شادی من است.
او را از روح خود سرشار خواهم ساخت
و او ملّتها را از كیفر الهی �آگاه خواهد نمود.
 19او با کسی ستیزه نمیکند و فریاد نمیزند،
و کسی صدای او را در کوچهها نخواهد شنید.
 20نی خمیده را نخواهد شكست،
و فتیلۀ نیم سوخته را خاموش نخواهد كرد
و خواهد كوشید تا عدالت پیروز شود.
 21او مایۀ امید تمام ملّتها خواهد بود».
عیسی و بعلزبول

(مرقس 203:30-؛ لوقا 1411:)23-

22در این وقت مردم شخصی را نزد او �آوردند كه دیوانه و كور
و لال بود و عیسی او را شفا داد به طوری که او توانست هم
حرف بزند و هم ببیند23 .مردم همه تع ّجب كرده میگفتند:
«�آیا این فرزند داوود نیست؟»
24ا ّما وقتی فریسیان این را شنیدند گفتند« :این مرد به كمک
بعلزبول ،رئیس شیاطین ،دیوها را بیرون میکند».
25عیس���ی كه از افكار ایش���ان �آگاه بود به �آنان گفت« :هر
كش���وری كه به دستههای مختلف تقسیم ش���ود رو به خرابی
خواهد گذاشت و هر شهر یا خانهای كه به دستههای مخالف
تقسیم گردد ،دوام نخواهد �آورد26 .و اگر شیطان ،شیطان را
بیرون كند و علیه خود تجزیه شود حكومت او چگونه پایدار
بماند؟ 27و اگر من به كمک بعلزبول دیوها را بیرون میکنم،
فرزندان شما با كمک چه کس���ی �آنها را بیرون میکنند؟ �آنها
دربارۀ حرفهای ش���ما قضاوت خواهند كرد28 .ا ّما اگر من به
وسیلۀ روح خدا دیوها را بیرون میکنم ،این نشان میدهد كه
پادشاهی خدا به شما نزدیک شده اس���ت 29یا چگونه کسی
میتواند به خانۀ مرد زورمندی وارد ش���ود و اموال او را تاراج
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كند جز �آنكه اول دست و پای �آن مرد را ببندد و �آن وقت خانۀ
او را غارت كند؟
«30هرکه با من نیست برخلاف من است و هرکه با من جمع
نمیکند پراكنده میس���ازد31 .پس بدانید كه هر نوع گناه یا
كفری كه انسان مرتكب شده باشد قابل �آمرزش است ،به جز
كفری كه علیه روحالقدس بگوی���د .این كفر �آمرزیده نخواهد
شد32 .هرکس علیه پسر انسان سخنی بگوید �آمرزیده خواهد
ش���د ،ا ّما برای کسیکه علیه روحالقدس س���خن بگوید هیچ
�آمرزشی نیست ،نه در این دنیا و نه در دنیای �آینده.
درخت و میوۀ آن

(لوقا 436:)45-

«33اگر میوۀ خوب میخواهید ،درخت شما باید خوب باشد،
زیرا درخت بد میوۀ بد به بار خواهد �آورد .چونكه درخت را
از میوهاش میشناسند34 .ای مارها ،شما كه �آدمهای شریری
هس���تید ،چگونه میتوانید سخنان خوب بگویید؟ زیرا زبان از
�آنچه دل را پر س���اخته است ،سخن میگوید35 .مرد نیكو از
خزانۀ نیكوی درون خویش ،نیكی و مرد بد از خزانۀ بد درون
خود ،بدی به بار می�آورد.
«36بدانید كه در روز داوری همۀ مردم باید جواب هر سخن
بیهودهای را كه گفتهاند بدهند37 .زیرا بر طبق سخن خود یا
تبرئه خواهی شد و یا محكوم».
در خواست نشانه

(مرقس 118:12-؛ لوقا 2911:)32-

38در این وقت ع ّدهای از علما و فریسیان به عیسی گفتند:
«ای استاد میخواهیم نشانهای به ما نشان بدهی»
39او جواب داد« :نسل ش���ریر و بیوفا نشانهای میخواهند
و تنها نشانهای كه به �آنها داده خواهد شد ،نشانۀ یونس نبی
است40 .همانطور كه یونس سه روز و سه شب در شكم یک
ماهی بزرگ ماند ،پس���ر انسان نیز سه ش���بانهروز در دل زمین
خواهد ماند41 .در روز داوری مردم نینوا برمیخیزند و مردم این
زمانه را محكوم میكنند ،زیرا مردم نینوا وقتی موعظۀ یونس را
شنیدند ،توبه كردند .حال �آنکه شخصی كه در اینجاست ،از
یونس بزرگتر است42 .ملكۀ جنوب نیز در روز داوری برخاسته
مردم این زمانه را محكوم خواهد س���اخت ،زیرا او از دورترین
نقط���ۀ جهان �آمد تا حكمت س���لیمان را بش���نود و حال �آنکه
شخصی كه در اینجاست از سلیمان بزرگتر است.
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بازگشت روح پلید

(لوقا 2411:)26-

«43وقتی روح پلید از شخصی بیرون می�آید برای پیدا كردن
جای راحت در بیابانهای خشک و بی�آب سرگردان میشود و
چون نمییابد44 ،با خود میگوید' :به خانهای كه �آن را ترک
كردم برمیگردم '.پ���س برمیگردد و �آن خانه را خالی و جارو
ش���ده و منظّم و مرتّب میبیند�45 .آنگاه میرود و هفت روح
شریرتر از خود را جمع میکند و می�آورد و �آنها همه �آمده و در
ِ
عاقبت �آن شخص از اولش بدتر میشود.
�آنجا ساكن میشوند و
وضع مردم شریر این زمانه هم همینطور خواهد بود».
مادر و برادران عیسی

(مرقس 313:35-؛ لوقا 198:)21-

46عیسی هنوز مش���غول صحبت بود ،كه مادر و برادرانش
�آمدند و در بیرون ایس���تاده میخواستند با او گفتوگو كنند.
47پس شخصی به او گفت« :مادر و برادرانت بیرون ایستاده
و میخواهند با تو صحبت كنند».
48عیس���ی گفت« :مادر من كیست؟ برادرانم كیانند؟» 49و
به شاگردان خود اشاره كرده فرمود« :اینها مادر و برادران من
هس���تند50 .هرکه ارادۀ پدر �آسمانی مرا انجام دهد برادر من،
خواهر من و مادر من است».

13

َم َثل برزگر

(مرقس 14:9-؛ لوقا 48:)8-

در همان روز عیسی از خانه خارج شد و به كنار
دریا رفت و �آنجا نشست2 .جمع ّیت زیادی به دور
او جمع ش���د به طوری که او مجبور گردید سوار قایقی شده
در �آن بنش���یند درحالیکه مردم در ساحل دریا ایستاده بودند.
3عیسی مطالب بسیاری را با َمثَل به �آنها گفت .او فرمود:
«برزگری برای پاش���یدن بذر به مزرعه رفت4 .وقتی مشغول
پاشیدن بذر در مزرعه بود ،بعضی از دانهها در وسط راه افتادند
و پرندگان �آمده �آنها را خوردند5 .بعضی از دانهها روی سنگلاخ
افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدند6 .ا ّما وقتی
خورشید بر �آنها تابید همه سوختند و چون ریشه نداشتند خشک
شدند7 .بعضی از دانهها به داخل خارها افتادند و خارها رشد
كرده �آنها را خفه كردن���د8 .بعضی از دانهها در خاک خوب
افتادند و از هر دانه صد یا شصت یا سی دانه به دست �آمد.
9هرکه گوش شنوا دارد بشنود».
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مقصود َم َثل

(مرقس 104:12-؛ لوقا 98:)10-

10پس از �آن ش���اگردان نزد عیسی �آمده از او پرسیدند« :چرا
به صورت َمثَل برای �آنها صحبت میکنی؟»
11عیس���ی در جواب فرمود« :قدرت درک اس���رار پادشاهی
�آسمان به شما عطا شده ،ا ّما به �آنها عطا نشده است12 .زیرا
به ش���خصی كه دارد بیشتر داده خواهد شد تا به اندازۀ كافی
و فراوان داشته باشد ،و از �آنکس كه ندارد ،حتّی �آنچه را هم
كه دارد گرفته میشود13 .بنابراین من برای �آنان در قالب مثلها
صحبت میکنم ،زیرا �آنان نگاه میکنند ولی نمیبینند و گوش
میدهند ولی نمیشنوند و نمیفهمند14 .پیشگویی اشعیاء دربارۀ
�آنان تح ّقق یافته است كه میگوید:
'پیوسته گوش میدهید ولی نمیفهمید،
پیوسته نگاه میکنید ولی نمیبینید؛
 15زیرا ذهن این مردم كند گشته،
گوشهایشان سنگین شده
و چشمانشان بسته است
وگرنه چشمانشان میدید
و گوشهایشان میشنید
و میفهمیدند و بازگشت میکردند
و من �آنان را شفا میدادم'.
«16ا ّما خوشا به حال شما كه چشمانتان میبیند و گوشهایتان
میشنود17 .بدانید كه انبیا و نیكمردان بسیاری �آرزو داشتند كه
�آنچه را ش���ما اكنون میبینید ،ببینند و ندیدند و �آنچه را شما
میشنوید ،بشنوند و نشنیدند.
تفسیر َم َثل برزگر

(مرقس 134:20-؛ لوقا 118:)15-

«18پس معنی َمثَل برزگر را بش���نوید19 :وقتی ش���خص مژدۀ
پادشاهی خدا را میشنود ولی �آن را نمیفهمد ،شیطان می�آید
و �آنچه را كه در دل او كاشته شده ،میرباید .این بذری است
كه در وسط راه افتاده بود20 .دانهای كه در سنگلاخ میافتد،
مانند کسی اس���ت كه تا پیام را میشنود ،با شادی میپذیرد.
21ولی در او ریش���ه نمیگیرد و دوام نم���ی�آورد .پس وقتی به
سبب �آن مژده زحمت و �آزاری به او برسد فوراً دلسرد میشود.
22دانهای كه به داخل خارها افتاد مانند کسی است كه پیام را
میشنود ،ا ّما نگرانیهای زندگی و عشق به مال دنیا� ،آن پیام
1771

متّی 13

را خفه میکند و ثمر نمی�آورد 23و دانۀ كاشته شده در زمین
خوب به کسی میماند ،كه پیام را میشنود و �آن را میفهمد
و صد یا شصت و یا سی برابر ثمر به بار می�آورد».
َم َثل تلخهها

24پس از �آن عیس���ی َمثَل دیگری نیز برای �آنان �آورده گفت:
«پادشاهی �آسمان مانند این است كه شخصی در مزرعۀ خود بذر
خوب كاشت 25ا ّما وقتی همه در خواب بودند دشمن او �آمده در
میان گندم تلخه پاشید و رفت26 .هنگامیکه دانهها سبز شدند
و شروع به رشد و نمو كردند ،تلخهها نیز در میان �آنها پیدا شد.
27دهقانان نزد ارباب خود �آمده گفتند' :ای �آقا ،مگر بذری كه
تو در مزرعه خود كاشتی خوب نبود؟ پس این تلخهها از كجا
�آمدهاند؟' 28او در جواب گفت' :این كار ،كار دشمن است'.
دهقانان به او گفتند' :پس اجازه میدهی ما برویم و تلخهها را
جمع كنیم؟' 29او گفت' :خیر ،چون ممكن است در موقع جمع
كردن �آنها گندمها را نیز از ریشه بكنید30 .بگذارید تا موسم ِدرو
هردوی �آنها با هم رش���د كنند ،در �آن وقت به دروگران خواهم
گفت كه تلخهها را جمع كنند و �آنها را برای سوخت ببندند و
گندم را نیز جمع كرده در انبار من ذخیره كنند»'.
َم َثل دانه خردل

(مرقس 304:32-؛ لوقا 1813:)19-

31عیسی یک َمثَل دیگری نیز برای �آنان �آورده گفت« :پادشاهی
�آسمان مانند دانۀ َخر َدلی است كه شخصی �آن را میگیرد و در
مزرعۀ خود میکا َرد32 .دانۀ خردل كه كوچكترین دانههاست،
پس از �آنكه رشد و نمو كند از بوتههای دیگر بزرگتر شده به
اندازۀ یک درخت میشود و �آنقدر بزرگ است كه پرندگان
می�آیند و در میان شاخههایش �آشیانه میسازند».
َم َثل خمیرمایه

(لوقا 2013:)21-

33عیسی برای �آنان َمثَل دیگری �آورده گفت« :پادشاهی �آسمان
مانند خمیرمایهای است كه زنی بر میدارد و با سه پیمانه �آرد
مخلوط میکند تا تمام خمیر َور بیاید».
تعلیم با َم َثل

(مرقس 334:)34-

34عیسی تمام این مطالب را برای جمع ّیت با َمثَل بیان میکرد
و بدون َمثَل چیزی به �آنها نمیگفت 35تا پیشگویی نبی تح ّقق
یابد كه فرموده است:
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«من دهان خود را خواهم گشود و با مثلها سخن خواهم گفت
و چیزهایی را بیان خواهم نمود كه از َبدو خلقت عالم
پوشیده مانده است».
تفسیر َم َثل تلخهها

36پس از �آن عیس���ی مردم را مر ّخ���ص كرد و خودش نیز به
منزل رفت ،شاگردان عیس���ی نزد او �آمده گفتند« :معنی َمثَل
تلخههای مزرعه را برای ما شرح بده».
37عیسی در جواب گفت« :کس���یکه بذر نیكو میکارد،
پسر انس���ان اس���ت38 .مزرعه ،این جهان اس���ت و بذر نیكو
تابعین پادشاهی خدا هس���تند و تخمهای تلخه پیروان شیطان
میباشند�39 .آن دشمنی كه تخمهای تلخه را كاشت ،ابلیس
است و موسم ِدرو� ،آخر زمان میباش���د و دروگران فرشتگان
هس���تند40 .همان طوری که دروگران تلخه را جمع میکنند
و میس���وزانند در �آخر زمان هم همینطور خواهد شد41 .پسر
انسان فرش���تگان خود را خواهد فرستاد و �آنها هرکسی را كه
در پادش���اهی او باعث لغزش شود و همچنین همۀ بدكاران را
جمع میکنند 42و در کورهای مشتعل خواهند افكند ،جاییکه
اشک میریزند و دندان بر دندان میفش���ارند43 .در �آن زمان
نیكان در پادشاهی پدر خود مانند خورشید خواهند درخشید.
هرکه گوش شنوا دارد بشنود.
َم َثل گنج پنهان شده

«44پادش���اهی �آس���مان مانند گنجی اس���ت كه در مزرعهای
پنهان شده باشد و شخصی تصادفاً �آن را پیدا كند .او دوباره
�آن را پنهان میکند و از خوشحالی میرود ،تمام اموال خود را
میفروشد و برگشته �آن مزرعه را میخرد.
َم َثل مروارید

«45پادشاهی �آس���مان همچنین مانند بازرگانی است كه در
جس���تجوی مرواریدهای زیبا بود46 .وقتیکه مروارید بس���یار
گرانبهایی پیدا كرد ،رفته تمام دارایی خود را فروخت و �آن را
خرید.
َم َثل تور ماهیگیری

«47و نیز پادشاهی �آس���مان مانند توری است كه ماهیگیری
�آن را در دریا انداخت و از انواع ماهیان مختلف صید نمود.
48وقتیکه تور از ماهی پر ش���د ،ماهیگیران �آن را به س���احل
كش���یدند و �آن وقت نشس���ته ماهیان خوب را در زنبیل جمع
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كردند و ماهیان بیمصرف را دور ریختند49 .در �آخر زمان نیز
چنین خواهد بود .فرشتگان می�آیند و بدكاران را از میان نیكان
جدا ساخته�50 ،آنها را در کورهای مشتعل میاندازند ،جاییکه
گریه و دندان بر دندان فشردن وجود دارد».
حقایق تازه و كهنه

51عیسی از �آنها پرس���ید�« :آیا همۀ این چیزها را فهمیدید؟»
شاگردان پاسخ دادند�« :آری»
52عیسی به �آنان فرمود« :پس هرگاه یک معلّم شریعت ،در
مكتب پادشاهی �آسمان تعلیم بگیرد ،مانند صاحب خانهای است
كه از گنجینۀ خود چیزهای تازه و كهنه بیرون می�آورد».
ناصره عیسی را نمیپذیرد

(مرقس 16:6-؛ لوقا 164:)30-

53وقتی عیسی این مثلها را به پایان رسانید� ،آنجا را ترک كرد
54و به شهر خود �آمد و در كنیسه �آنجا طوری به مردم تعلیم داد
كه همه با تع ّجب میپرسیدند« :این مرد از كجا این حكمت و
قدرت انجام معجزات را به دست �آورده است؟ 55مگر او پسر
یک ن ّجار نیست؟ مگر نام مادرش مریم نمیباشد؟ �آیا یعقوب
و یوسف و شمعون و یهودا برادران او نیستند؟ 56و مگر همۀ
خواهران او در اینجا با ما نمیباشند؟ پس او همۀ این چیزها را
از كجا كسب كرده است؟» 57پس �آنها او را رد كردند.
عیسی به �آنها گفت« :یک نبی در همهجا مورد احترام است،
جز در وطن خود و در میان خانوادۀ خویش58 ».عیسی به علّت
بیایمانی �آنها معجزات زیادی در �آنجا به عمل نیاورد.

14

مرگ یحیای تعمیددهنده

(مرقس 146:29-؛ لوقا 79:)9-

در این وق���ت اخبار مربوط به عیس���ی به اطّلاع
هیرودیس پادش���اه رس���ید2 .او ب���ه ملازمان خود
گفت« :این مرد همان یحیای تعمیددهنده اس���ت كه پس از
مرگ زنده شده است و به همین جهت معجزات بزرگی از او
به ظهور میرسد».
فیلیپس
3زی���را هیرودیس بهخاط���ر هیرودیا كه زن ب���رادرش ُ
بود ،یحیی را گرفته و دس���ت و پای او را در بند نهاده و به
زندان انداخته بود4 .چون یحیی به هیرودیس گفته بود« :تو
حق نداری با این زن ازدواج كنی5 ».هیرودیس میخواست
او را ب ُكشد ا ّما از مردم میترس���ید ،زیرا در نظر مردم یحیی
ی���کنب���یب���ود.
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6ولی در موقع جشن تولّد هیرودیس ،دختر هیرودیا در برابر
مهمانان رقصید و هیرودیس �آنقدر از رقص او خوشحال شد،
7كه قس���م خورد هرچه بخواهد به او بدهد8 .او با راهنمایی
مادرش گفت« :سر یحیای تعمیددهنده را همین حالا در داخل
یک سینی به من بده».
9پادشاه از شنیدن این سخن ناراحت شد ،ولی به پاس سوگند
خود و بهخاطر مهمانانش دس���تور داد كه س���ر یحیی را به او
بدهند10 .او کس���انی را به زندان فرس���تاده سر یحیی را از تن
جدا كرد 11و سر او را كه در داخل سینی بود� ،آورده به دختر
دادند و او �آن را نزد مادر خود برد12 .س���پس شاگردان یحیی
�آمده بدن او را بردند و �آن را به خاک سپردند .پس از �آن �آنها
به نزد عیسی رفتند و به او خبر دادند.
خوراک دادن به پنجهزار نفر

(مرقس 306:44-؛ لوقا 109:17-؛ یوحنا 16:)14-

13عیس���ی وقتی این خبر را ش���نید� ،آنج���ا را ترک كرد و با
قایق به جای خلوتی رفت .ا ّما مردم باخبر ش���ده دستهدسته از
ش���هرهای خود از راه خش���كی به دنبال او رفتند14 .همینکه
عیسی به ساحل رسید ،جمع ّیت زیادی را دید و دلش به حال
�آنها سوخت و مریضان �آنان را شفا داد.
15عصر همان روز شاگردانش نزد او �آمده گفتند« :اینجا بیابان
است و روز هم به �آخر رسیده ،مردم را به روستاها بفرست تا
برای خودشان غذا بخرند».
16عیسی به ایشان گفت« :احتیاجی نیست مردم بروند ،خود
شما به �آنان خوراک بدهید».
17شاگردان گفتند« :ما فقط پنج نان و دو ماهی داریم».
18عیسی در جواب فرمود�« :آنها را نزد من بیاورید» 19و پس از
�آن به مردم دستور داد كه روی سبزهها بنشینند� .آنگاه پنج نان
و دو ماهی را گرفته به �آسمان نگاه كرد و خدا را شكر نموده
نانها را پاره كرد و به شاگردان داد و شاگردان �آنها را به مردم
دادند20 .همه خوردند و س���یر شدند و از ُخردههای باقیمانده
كه شاگردان جمع كردند ،دوازده زنبیل بزرگ پر شد21 .غیراز
زنها و كودكان پنج هزار مرد خوراک خوردند.
راه رفتن بر روی آب

(مرقس 456:52-؛ یوحنا 156:)21-

�22آنگاه عیسی شاگردان را وادار ساخت كه سوار قایق شده
قبل از او به طرف دیگر دریا بروند تا خودش مردم را مرخّ ص
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نماید23 .پس از انجام این كار عیس���ی به بالای كوهی رفت
تا به تنهایی دعا كند .وقتی ش���ب ش���د او در �آنجا تنها بود.
24در این موقع قایق در وسط دریا به علّت باد مخالف ،گرفتار
امواج شده بود.
25بین ساعت سه و ش���ش صبح عیسی درحالیکه بر روی
دریا قدم میزد نزد �آنها �آمد26 .وقتی شاگردان عیسی را دیدند
كه برروی �آب دریا راه میرود �آنقدر ترس���یدند كه با وحشت
فریاد زده گفتند« :این یک شبح است».
27عیسی فوراً به ایشان گفت« :دل قوی دارید،من هستم،
نترسید».
28پطرس گفت« :ای خداوند اگر تو هس���تی به من دستور
بده تا من هم بر روی �آب نزد تو بیایم».
29عیس���ی فرمود« :بیا».پطرس از قایق پایین �آمد و بر روی
�آب به طرف عیس���ی رفت30 .ا ّما وقتی شدّت توفان را دید،
به وحش���ت افتاد و درحالیکه در �آب غرق میشد فریاد زد:
«خداوندا،نجاتم بده».
31عیس���ی فوراً رسید و دس���ت او را گرفته گفت« :ای كم
ایمان ،چرا شک كردی؟»
�32آنها سوار قایق شدند و باد قطع شد 33و کسانیکه در قایق
بودند به پای او افتاده میگفتند« :تو واقعاًپسر خدا هستی».
نیسارت
شفای بیماران در ِج
ِ

(مرقس 536:)56-

�34آنها از دریا گذشته به سرزمین ِجنیسارِت رسیدند35 .به
محض اینكه مردم �آن محل عیسی را ش���ناختند کسانی را به
تمام �آن نواحی فرستاده همۀ بیماران را نزد او �آوردند�36 .آنها
از او تقاضا كردن���د كه اجازه دهد ،مریض���ان �آنها فقط دامن
ردای او را لم���س نمایند و هرک���ه �آن را لمس میکرد ،کاملا ً
شفا مییافت.

15

تعالیم اجداد

(مرقس 17:)13-

در این وقت گروهی از فریسیان و علما از اورشلیم
نزد عیسی �آمده از او پرسیدند«2 :چرا شاگردان تو
�آداب و رسومی را كه از نیاکان ما به ما رسیده است ،نادیده
میگیرند و پیش از خوردن غذا دستهای خود را نمیشویند؟»
3عیسی به �آنان جواب داد« :چرا خود شما برای اینكه �آداب
و رسوم گذشته خود را حفظ كنید ،فرمان الهی را میشكنید؟
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4مثلا ً خ���دا فرمود' :پدر و مادر خود را احترام كن ،و هرکس
به پدر یا مادر خود ناس���زا گوید ،باید كشته شود5 '،ا ّما شما
میگویید' :اگر کسی به پدر و مادر خود بگوید كه هرچه باید
برای كمک به ش���ما بدهم وقف كار خدا کردهام6 ،دیگر او
مجبور نیست به �آنها احترام بگذارد '.شما اینطور قانون خدا
را بهخاطر �آداب و رسوم خود نادیده گرفتهاید7 .ای ریاكاران!
اشعیا دربارۀ شما درست پیشگویی كرد وقتی گفت:
' 8این قوم با زبان خود ،به من احترام میگذارند،
ا ّما دلهایشان از من دور است.
 9عبادت �آنها بیهوده است
زیرا اوامر انسانی را به جای احكام الهی تعلیم
میدهند»'.
چیزهایی كه انسان را ناپاک میسازد

(مرقس 147:)23-

�10آنگاه عیسی مردم را نزد خوانده به ایشان گفت« :به من
گوش كنید و این را بدانید 11كه انسان به وسیلۀ �آنچه میخورد
و مینوش���د ناپاک نمیش���ود ،بلكه �آن چیزی كه از دهان او
بیرون می�آید ،او را ناپاک میسازد».
12در این وقت ش���اگردان نزد او �آمده گفتن���د�« :آیا میدانی
فریسیان از �آنچه گفتهای ناراحت شدهاند؟»
13عیسی جواب داد« :هر نهالی كه پدر �آسمانی من بر زمین
نكاش���ته باشد ،از ریشه كنده خواهد ش���د�14 .آنها را به حال
خودشان بگذارید� ،آنها كورانی هستند كه راهنمای كوران دیگر
میباش���ند و هرگاه كوری راهنمای كور دیگری باشد ،هر دو
به چاه خواهند افتاد».
�15آنگاه پطرس به عیس���ی گفت« :معنی این َمثَل را برای ما
تعریف كن».
16عیس���ی در جواب فرمود« :پس شما هنوز هم این چیزها
را درک نمیکنید؟ �17آیا نمیفهمی���د كه هرچه از راه دهان
وارد بدن ش���ود به معده میرود و پس از �آن در َمز َبله ریخته
میش���ود؟ 18ا ّما چیزهای���ی كه از دهان بی���رون می�آید از دل
سرچشمه میگیرد و �آنهاس���ت كه �آدمی را ناپاک میسازد،
19زیرا افكار پلید ،قتل ،زنا ،فسق ،دزدی ،شهادت دروغ و
افترا از دل سرچش���مه میگیرند 20و اینهاست ،چیزهایی كه
�آدمی را نجس میس���ازد نه نشس���تن دس���تها قبل از غذا».
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ایمان یک زن

(مرقس 247:)30-

�21آنگاه عیسی �آن محل را ترک كرده به نواحی صور و صیدون
رفت22 .یک زن كنعانی كه اهل �آنجا بود ،نزد عیسی �آمد و
با صدای بلن���د گفت« :ای �آقا ،ای فرزند داوود ،به من رحم
كن ،دخترم سخت گرفتار دیو شده است».
23ا ّما عیس���ی هیچ جوابی به او نداد تا اینكه شاگردان جلو
�آمدند و از عیسی خواهش كرده گفتند« :او فریادكنان به دنبال
ما می�آید ،او را بفرست برود».
24عیسی در جواب گفت« :من فقط برای گوسفندان گمشدۀ
قوم اسرائیل فرستاده شدهام».
25ا ّما �آن زن جلو �آمده پیش پای عیسی به خاک افتاد و فریاد
زد« :ای �آقا ،به من كمک كن».
26عیسی در جواب او گفت« :درست نیست كه نان اطفال
را برداریم و پیش سگها بیندازیم».
27ا ّما �آن زن جواب داد« :درست است ای �آقا ،ا ّما سگها نیز
از ریزههای غذایی كه از سفرۀ اربابشان میافتد ،میخورند».
28عیس���ی در جواب به او گفت« :ای زن ،ایمان تو عظیم
است� .آرزوی تو بر �آورده ش���ود ».و در همان لحظه دخترش
شفا یافت.
شفای بسیاری از بیماران

29عیسی �آن محل را ترک كرده و از راه ساحل دریای جلیل
به بالای كوهی رفت و در �آنجا نشست30 .عدّۀ زیادی از مردم
نزد او �آمدند و اش���خاص ُچلاق و كوران ،گنگان و لنگان و
بیماران دیگر را با خود �آورده جلوی پاهای او میگذاش���تند و
او �آنها را شفا میداد31 .مردم وقتی گنگان را گویا و اشخاص
ُچلاق را سالم و شلان را روان و كوران را بینا دیدند ،تع ّجب
كردند و خدای اسرائیل را حمد گفتند.
غذا دادن به چهار هزار نفر

(مرقس 18:)10-

32عیسی ش���اگردان را نزد خود خوانده به �آنان گفت« :دل
من برای این مردم میسوزد .ال�آن سه روز است كه �آنها با من
هستند و دیگر چیزی برای خوردن ندارند .من نمیخواهم �آنها را
گرسنه روانه كنم ،چون ممكن است در راه ضعف كنند».
33شاگردان در جواب گفتند« :از كجا میتوانیم در این بیابان
نان كافی برای سیر كردن چنین جمع ّیتی پیدا كنیم؟»
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34عیسی پرس���ید« :چند نان دارید؟» جواب دادند« :هفت
نان و چند ماهی كوچک».
35عیسی دس���تور داد كه مردم روی زمین بنشینند�36 .آنگاه
�آن هفت نان و ماهیان را گرفت و پس از �آنكه خدا را ش���كر
نمود �آنها را پاره كرده به ش���اگردان داد و ش���اگردان به مردم
دادند37 .همه خوردند و سیر شدند و از ُخردههای باقیمانده
هفت زنبیل پر شد38 .غیراز زنها و كودكان چهارهزار مرد از
�آن خوراک خوردند�39 .آنگاه عیسی جمع ّیت را مرخّ ص كرد
و خود سوار قایق شده و به ناحیه َمجدَل رفت.

16

تقاضای معجزه

(مرقس 118:13-؛ لوقا 5412:)56-

فریسیان و صدوقیان جلو �آمده از روی امتحان از
عیسی خواستند كه نشانهای به �آنان نشان دهد.
2عیس���ی در جواب �آنها گفت« :در وقت غروب اگر �آس���مان
سرخ باشد شما میگویید هوا خوب خواهد بود 3و اگر صبح
زود �آسمان سرخ و گرفته باشد میگویید باران خواهد بارید.
شما كه میتوانید با نگاه كردن به �آسمان هوا را پیشبینی كنید
چگونه نمیتوانید معنی علایم و نشانههای این زمان را درک
كنید؟ 4این نسل شریر و بیوفا جویای نشانهای است و نشانهای
به جز نشانۀ یونس نبی به ایشان داده نخواهد شد ».پس از �آن
عیسی �آنها را ترک كرد و از �آنجا رفت.
خمیرمایۀ صدوقیان و فریسیان

(مرقس 148:)21-

5شاگردان به �آن طرف دریا میرفتند ولی فراموش كرده بودند
كه با خود نان ببرند6 .پس وقتی عیسی به ایشان فرمود« :از
خمیرمایۀ فریسیان و صدوقیان برحذر باشید و احتیاط كنید».
�7آنه���ا در بین خود صحبت ك���رده میگفتند« :چون ما نان
همراه خود نیاوردهایم او چنین میگوید».
8عیسی این را درک كرد و به ایشان گفت« :ای كمایمانان ،چرا
دربارۀ نداشتن نان صحبت میکنید؟ �9آیا هنوز هم نمیفهمید؟ �آیا
پنج نان و پنج هزار مرد را بهخاطر ندارید؟ چند زنبیل جمع كردید؟
10یا در مورد �آن هفت نان و چهارهزار مرد ،چند زنبیل جمع كردید؟
11چرا نمیتوانید بفهمید كه من دربارۀ نان صحبت نمیکردم؟ من
فقط گفتم كه از خمیرمایۀ فریسیان و صدوقیان احتیاط كنید».
�12آنگاه شاگردان فهمیدند كه عیسی از �آنان میخواهد ،كه از
تعالیم فریسیان و صدوقیان احتیاط كنند ،نه از خمیرمایۀ نان.
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تو مسیح هستی

(مرقس 278:30-؛ لوقا 189:)21-

فیلیپس رس���ید از
13وقتی عیس���ی به نواحی اطراف قیصریه ُ
شاگردان خود پرسید« :به نظر مردم پسر انسان كیست؟» �14آنها
جواب دادند« :بعضیها میگویند یحیای تعمیددهنده است و
ع ّدهای میگویند :الیاس یا ارمیا و یا یكی از انبیاست15 ».عیسی
پرسید« :شما مرا كه میدانید؟» 16شمعون پطرس جواب داد:
«تو مسیح ،پسر خدای زنده هستی�17 ».آنگاه عیسی گفت:
«ای ش���معون پسر یونا ،خوش���ا به حال تو! چون تو این را از
انس���ان نیاموختی بلكه پدر �آس���مانی من �آن را بر تو مكشوف
ساخته است18 .و به تو میگویم كه تو پطرس هستی و من بر
این صخره كلیسای خود را بنا میکنم و نیروهای مرگ ،هرگز
بر �آن چیره نخواهد شد 19و كلیدهای پادشاهی �آسمان را به تو
میدهم� ،آنچه را كه تو در زمین منع كنی ،در �آسمان ممنوع
خواهد شد و هرچه را كه بر زمین جایز بدانی در �آسمان جایز
دانسته خواهد شد».
20بعد از �آن عیسی به شاگردان دستور داد به کسی نگویند
كه او مسیح است.
پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ و قیام خود

(مرقس 318:1-9:؛ لوقا 229:)27-

21از �آن زمان عیسی به �آشكار ساختن این حقیقت پرداخت و
به شاگردان خود گفت كه او میبایست به اورشلیم برود و در
�آنجا از مشایخ و سران كاهنان و علما رنج بسیار ببیند و كشته
شود و روز سوم زنده گردد22 .ا ّما پطرس عیسی را به كناری
كشید و با اعتراض به او گفت« :خدا نكند! خیر ،خداوندا،
هرگز برای تو چنین اتّفاقی نخواهد افتاد23 ».عیس���ی برگشته
به پطرس گفت« :دور شو ای شیطان! تو مانع راه من هستی
و افكار تو افكار انسانی است ،نه خدایی».
24سپس عیسی به شاگردان خود فرمود« :اگر کسی بخواهد
پیرو من باشد باید دست از جان خود بشوید و صلیب خود را
برداشته به دنبال من بیاید25 .زیرا هرکه بخواهد جان خود را
حفظ كند �آن را از دست میدهد ،ا ّما هرکه بهخاطر من جان
خود را فدا كند �آن را نگاه خواهد داشت26 .برای انسان چه
سودی دارد كه تمام جهان را ببرد ،ا ّما جان خود را از دست
بدهد؟ زی���را او دیگر به هیچ قیمتی نمیتوان���د �آن را باز یابد.
27پسر انسان با جلال پدر خود همراه با فرشتگان می�آید و به
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هرکس بر طبق کارهایش پاداش میدهد28 .بدانید كه بعضی
از کسانیکه اكنون اینجا ایستادهاند تا �آمدن پسر انسان را به
صورت یک پادشاه نبینند ،نخواهند مرد».

17

تبدیل هیئت عیسی

(مرقس 29:13-؛ لوقا 289:)36-

بعد از شش روز عیسی ،پطرس و یعقوب و یوحنا
برادر یعقوب را برداشته به بالای كوهی بلند برد
تا در �آنجا تنها باش���ند2 .در حضور �آنها هیئت او تغییر كرد،
چهرهاش مانند �آفتاب درخشید و لباسش مثل نور سفید گشت.
3در همین موقع ش���اگردان ،موس���ی و الی���اس را دیدند كه با
عیس���ی گفتوگو میكردند�4 .آنگاه پطرس به عیسی گفت:
«خداوندا چه خوب اس���ت كه ما اینجا هستیم .اگر بخواهی
من سه سایبان در اینجا میس���ازم :یكی برای تو ،یكی برای
موسی و یکی هم برای الیاس5 ».هنوز سخن او تمام نشده بود
كه ابری درخشان بر �آنان سایه افکند و از �آن ابر صدایی شنیده
شد كه میگفت« :این است پسر عزیز من كه از او خشنودم.
به او گوش دهید6 ».وقتی شاگردان این صدا را شنیدند ،بسیار
ترسیدند و با صورت به خاک افتادند�7 .آنگاه عیسی نزد �آنان
�آمده و بر �آنان دست گذاشته گفت« :برخیزید ،دیگر نترسید».
8وقتی شاگردان چشمان خود را باز كردند جز عیسی ،کسی
دیگر را ندیدند.
9درحالیکه از كوه پایین می�آمدند ،عیسی به �آنان دستور داد
تا روزی كه پس���ر انسان پس از مرگ زنده نشده است دربارۀ
�آن رؤیا به کسی چیزی نگویند10 .شاگردان پرسیدند« :پس چرا
علما میگویند باید اول الیاس بیاید؟»
11عیسی پاس���خ داد« :درست است ،اول الیاس خواهد �آمد
و همهچیز را اصلاح خواهد كرد12 .ا ّما من به ش���ما میگویم
كه الیاس �آمده است و �آنان او را نشناختند و �آنچه خواستند با
او كردند .پسر انس���ان نیز باید همینطور از دست ایشان رنج
ببیند13 ».در این وقت شاگردان فهمیدند كه مقصود او یحیای
تعمیددهنده است.
شفای مصروع

(مرقس 149:29-؛ لوقا 379: 43-الف)

14همینکه عیسی و شاگردان نزد مردم برگشتند ،مردی نزد
عیسی �آمد و در برابر او زانو زده 15گفت« :ای �آقا ،بر پسر من
رحم كن .او مصروع است و دچار حملههای سختی میشود
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به طوری که بارها خود را در �آب و �آتش انداخته است16 .او
را نزد شاگردان تو �آوردم ،ا ّما نتوانستند او را شفا دهند».
17عیسی در جواب گفت« :مردم این زمانه چقدر بیایمان
و منحرف هستند! تا كی باید با شما باشم؟ و تا به كی باید
ش���ما را تح ّمل كنم؟ او را نزد من بیاورید18 ».پس عیس���ی با
تندی به دیو دستور داد از او خارج شود .دیو او را ترک كرد
و �آن پسر در همان لحظه شفا یافت.
19بعد از این واقعه ش���اگردان عیس���ی �آمده در خلوت از او
پرسیدند« :چرا ما نتوانستیم �آن دیو را بیرون كنیم؟» 20عیسی
جواب داد« :چون ایمان ش���ما كم اس���ت! بدانید كه اگر به
اندازۀ یک دانۀ َخر َدل ایمان داشته باشید ،میتوانید به این كوه
بگویید كه از اینجا به �آنجا منتقل شود و منتقل خواهد شد و
هیچ چیز برای ش���ما محال نخواهد بود21[ .لیکن این جنس
جز به دعا و روزه بیرون نمیرود»].
دومین پیشگویی مرگ و قیام

(مرقس 309:32-؛ لوقا 439:)45-

22در موقعی که �آنها هنوز در جلیل دور هم بودند ،عیسی به
ایشان گفت« :پسر انسان بزودی به دست مردم تسلیم میگردد
23و �آنان او را خواهند كش���ت ولی او در روز س���وم باز زنده
خواهد شد ».شاگردان بسیار غمگین شدند.
پرداخت مالیات معبد بزرگ

24در موقع ورود عیسی و شاگردان به كفرناحوم ،کسانیکه
م�أمور دریافت مالیات برای معبد ب���زرگ بودند نزد پطرس �آمده
از او پرسیدند�« :آیا استاد تو مالیات معبد بزرگ را نمیپردازد؟»
25پطرس گفت« :البتّه!» وقتی پطرس به خانه رفت قبل از اینكه
چیزی بگوید عیسی به او گفت« :ای شمعون ،به نظر تو پادشاهان
جهان از چه کس���انی باج و خراج میگیرند از ملّت خود یا از
بیگانگان؟» 26پطرس گفت« :از بیگانگان» ،عیسی فرمود« :در
این صورت خود ملّت معاف است27 ،ا ّما برای اینكه این اشخاص
لغزش نخورند ،برو و ق ّلابی به دریا بینداز ،وقتی دهان اولین ماهی
صید شده را باز كنی ،س ّکهای در �آن خواهی یافت� .آن را بردار
و بابت مالیات من و خودت به �آنها بده».

18

چه کسی بزرگتر است

(مرقس 339:37-؛ لوقا 469:)48-

در �آن وقت شاگردان نزد عیسی �آمده از او پرسیدند:
«چه کس���ی در پادشاهی �آس���مان از همه بزرگتر
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است؟» 2عیسی كودكی را صدا كرد و از او خواست در برابر
�آنان بایستد 3و سپس به �آنان گفت« :در حقیقت به شما میگویم
كه اگر شما عوض نشوید و مانند كودكان نگردید ،هرگز به
پادشاهی �آسمان وارد نخواهید شد4 .در پادشاهی �آسمان� ،آن
کسی از همه بزرگتر است كه خود را فروتن سازد و مانند این
كودک بشود5 .و کسیکه چنین كودكی را به نام من بپذیرد،
مرا پذیرفته است.
وسوسههای گناه

(مرقس 429:48-؛ لوقا 117:)2-

«6وای به حال کسیکه باعث لغزش یکی از این كوچكان كه
به من ایمان دارند بشود .برای او بهتر است كه سنگ �آسیابی
به گردنش �آویخته شود و در اعماق دریا غرق گردد7 .وای بر
دنیا كه باعث چنین لغزشهایی میشود! مسلّماً لغزشهایی پیش
خواهد �آمد ،ا ّما وای بر کسیکه باعث این لغزشها شود.
«8بنابراین اگر دست یا پای تو ،تو را به گناه بكشاند �آن را
قطع كن و دور بینداز ،زیرا برای تو بهتر است كه بدون دست
یا پا وارد حیات گردی تا با دو دس���ت و دو پا به داخل �آتش
ابدی افكنده شوی9 .و اگر چشم تو ،تو را به گناه میکشاند،
�آن را در �آور و دور بینداز ،زیرا بهتر است كه با یک چشم وارد
حیات شوی تا با دو چشم به �آتش دوزخ افكنده شوی.
َم َثل گوسفند ُگمشده

(لوقا 315:)7-

«10هرگز این كوچكان را حقیر نشمارید .بدانید كه �آنان در
عالم بالا فرشتگانی دارند كه پیوس���ته در پیشگاه پدر �آسمانی
من حاضر هس���تند11[ .زیرا پسر انسان �آمده است تا ُگمشده
را نجات بخشد].
«12عقیدۀ شما چیست؟ اگر مردی صد گوسفند داشته باشد
و یکی از �آنها ُگم ش���ود� ،آیا او نود و نه گوسفند دیگر را در
كوهسار رها نمیکند و به جستجوی گوسفند ُگمشده نمیرود؟
13و هرگاه �آن را پیدا كند برای �آن یک گوس���فند بیش���تر شاد
میش���ود تا برای �آن نود و نه گوسفند دیگر كه ُگم نشدهاند.
14به همینطور پدر �آسمانی شما نمیخواهد كه حتّی یکی از
این كوچكان از دست برود.
وقتی برادری مرتكب خطا میشود

«15اگر برادرت به تو بدی كند ،برو و با او در تنهایی دربارۀ
�آن موضوع صحبت كن .اگر به س���خن تو گوش دهد برادر
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خود را بازیافتهای 16و اگر به سخن تو گوش ندهد ،یک یا دو
نفر دیگر را با خود ببر تا از زبان دو یا سه شاهد این موضوع
ت�أیید شود17 .اگر حاضر نیست سخنان �آنان را بشنود موضوع
را به اطّلاع كلیسا برسان و اگر حاضر نشود به كلیسا گوش
دهد ،با او مثل یک بیگانه یا باجگیر رفتار كن.
حرام و حالل

«18بدانید كه هرچه شما در زمین حرام كنید در �آسمان حرام
خواهد شد و هرچه را بر روی زمین حلال نمایید در �آسمان حلال
خواهد شد19 .و نیز بدانید كه هرگاه دو نفر از شما در روی زمین
دربارۀ �آنچه كه از خدا میخواهند یكدل باشند پدر �آسمانی من
�آن را به ایشان خواهد بخشید20 ،زیرا هرجا كه دو یا سه نفر به
نام من جمع شوند ،من �آنجا در میان �آنان هستم».
کسیکه دیگران را نمیبخشد

21در این وقت پطرس نزد عیسی �آمده از او پرسید« :خداوندا،
اگر برادر من نس���بت به من خطا بكند تا چن���د بار باید او را
ببخشم؟ تا هفت بار؟»
22عیسی در جواب گفت« :نمیگویم هفت بار ،بلكه هفتاد
مرتبه هفت بار23 .چون پادشاهی �آسمان مانند پادشاهی است
كه تصمیم گرفت از خادمان خود حساب بخواهد24 .وقتی این
كار را شروع كرد شخصی را نزد او �آوردند كه میلیونها تومان
به او بده���كار بود 25ا ّما چون او نمیتوانس���ت �آن را بپردازد،
اربابش دس���تور داد او را ب���ا زن و فرزندان و تمام هس���تیاش
بفروشند تا بدهی خود را بپردازد�26 .آن شخص پیش پای ارباب
خود افتاده گفت' :ای �آقا ،به من مهلت بده و من تمام �آن را
تا ریال �آخر به تو خواهم پرداخ���ت27 '.دل ارباب به حال او
سوخت .به طوری که از دریافت طلب خود صرف نظر كرد
و به او اجازه داد برود.
«28ا ّم���ا او وقتی از �آنجا رفت در راه با یکی از همكاران خود
روبهرو شد كه در حدود صد و پنجاه تومان به او بدهكار بود،
او را گرفت و گلویش را فش���رده گفت' :بدهی خود را به من
بپرداز�29 '.آن ش���خص به پای همكار خود افتاد و به او التماس
كرده گفت' :به من مهلت بده ،پول تو را میپردازم30 '.ا ّما او
قبول نكرد و �آن مرد را به زندان انداخت تا بدهی خود را بپردازد.
31خادمان دیگری كه این ماجرا را دیدند بسیار ناراحت شدند
و به نزد ارباب خود رفته تمام جریان را به اطّلاع او رسانیدند.
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32او �آن مرد را احضار كرده به او گفت' :ای غلام شریر ،بهخاطر
خواهشی كه از من كردی من همۀ بدهی تو را به تو بخشیدم.
�33آیا نمیباید همینطور كه من دلم برای تو سوخت ،تو هم به
همكار خود تر ّحم میکردی؟' 34ارباب �آنقدر خشمگین شد كه
�آن غلام را به زندان انداخت و دس���تور داد تنبیه شود و تا وقتی
تمام بدهی خود را نپرداخته است� ،آزاد نشود.
«35اگر همۀ شما برادر خود را از دل نبخشید ،پدر �آسمانی
من هم با شما همینطور رفتار خواهد كرد».

19

تعلیم عیسی دربارۀ طالق

(مرقس 110:)12-

وقتی عیسی این سخنان را به پایان رسانید ،جلیل
را ترک ك���رد و به نواحی یهودیه در �آن طرف رود
اردن رفت2 .جمع ّیت زیادی به دنبال او رفتند و عیسی �آنها را
در �آنجا شفا داد3 .بعضی از فریسیان هم نزد او �آمده از روی
امتحان از او پرسیدند�« :آیا جایز است كه مرد به هر علّتی كه
بخواهد زن خود را طلاق دهد؟» 4عیس���ی در جواب از �آنها
پرسید�« :آیا تا به حال نخواندهاید كه پروردگار از ابتدا انسان را
زن و مرد �آفرید؟ 5به این سبب است كه مرد ،پدر و مادر خود
را ترک میکند و به زن خود میپیوندد و �آن دو یکی میشوند.
6از این رو �آنها دیگر دو تن نیس���تند بلكه یکی هس���تند ،پس
�آنچه را كه خدا به هم پیوسته است انسان نباید جدا سازد».
�7آنها پرسیدند« :پس چرا موسی اجازه داد كه مرد با دادن یک
طلاقنامه به زن خود از او جدا شود؟»
8عیسی در جواب گفت« :بهخاطر سنگدلی شما بود كه موسی
اجازه داد از زن خود جدا ش���وید ،ولی از ابتدای خلقت چنین
نبود9 .ا ّما من به شما میگویم هرکس زن خود را به هر علّتی به
جز علّت زنا طلاق دهد و با زن دیگری ازدواج نماید مرتكب
زنا میشود10 ».شاگردان به او گفتند« :اگر شوهر در مقابل زنش
باید چنین وضعی داشته باشد ،بهتر است كه دیگر كسی ازدواج
نكند11 ».عیسی به �آنها گفت« :همه نمیتوانند این تعلیم را قبول
كنند ،مگر کسانیکه اس���تعداد �آن را داشته باشند12 .بعضیها
طوری به دنیا �آمدهاند كه اصلا ً نمیتوانند ازدواج كنند ،ع ّدهای
هم به دست انسان مقطوعالنّسل شدهاند و ع ّدهای نیز بهخاطر
پادشاهی �آسمان از ازدواج خودداری میکنند .بنابراین هرکس
قدرت اجرای این تعلیم را دارد� ،آن را بپذیرد».
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بچههای کوچک را بركت میدهد
عیسی ّ

(مرقس 1310:16-؛ لوقا 1518:)17-

13در ای���ن وقت ع ّدهای از مردم ،ب ّچهه���ای کوچک را نزد
عیسی �آوردند تا او دست خود را بر سر �آنها بگذارد و برای �آنها
دعا كند .ا ّما شاگردان �آنها را بهخاطر این كار سرزنش كردند.
14ا ّما عیسی به �آنان فرمود« :بگذارید ب ّچههای کوچک نزد من
بیایند و مانع �آنان نشوید ،زیرا پادشاهی �آسمان به چنین كسانی
تعلّق دارد15 ».عیسی دست خود را بر سر كودكان گذاشت
و سپس از �آنجا رفت.
جوان دولتمند

(مرقس 1710:31-؛ لوقا 1818:)30-

16در این هنگام مردی جلو �آمد و از عیس���ی پرس���ید« :ای
اس���تاد چه كار نیكی باید بكنم تا بتوانم حیات جاودانی را به
دست �آورم؟» 17عیسی به او گفت« :چرا دربارۀ نیكی از من
سؤال میکنی؟ فقط یکی نیكوست .ا ّما اگر تو مایل هستی به
حیات وارد شوی ،احكام ش���ریعت را نگاهدار18 ».او پرسید:
«كدام احكام؟» عیسی در جواب فرمود« :قتل مكن ،زنا مكن،
دزدی نكن ،شهادت دروغ نده19 ،احترام پدر و مادر خود را
نگاهدار و همسایهات را مانند جان خود دوست بدار�20 ».آن
جوان پاس���خ داد« :من همۀ اینها را نگاه داش���تهام ،دیگر چه
چیزی كم دارم؟» 21عیسی به او فرمود« :اگر میخواهی كامل
باشی برو ،دارایی خود را بفروش و به بیچارگان بده تا برای تو
در عالم بالا ثروتی اندوخته شود� .آن وقت بیا و از من پیروی
كن22 ».وقتی �آن جوان این را شنید با دلی افسرده از �آنجا رفت
زیرا ثروت بسیار داشت.
23عیسی به شاگردان خود فرمود« :بدانید كه ورود دولتمندان
به پادشاهی �آسمان بسیار دشوار است24 ،باز هم میگویم كه
گذشتن شتر از سوراخ سوزن �آسانتر است تا ورود یک شخص
دولتمند به پادش���اهی خدا25 ».شاگردان از شنیدن این سخن
سخت ناراحت شده پرسیدند« :پس چه كسی میتواند نجات
بیابد؟» 26عیسی به �آنان نگاه كرد و فرمود« :برای انسان این
محال است ولی برای خدا همهچیز ممكن میباشد27 ».پطرس
در جواب به او گفت« :ما كه همهچیز را ترک كرده و به دنبال
تو �آمدهایم ،پاداش ما چه خواهد بود؟»
28عیسی پاس���خ داد« :در حقیقت به شما میگویم كه در
دنیای �آینده ،در �آن هنگام كه پس���ر انس���ان با شكوه و جلال
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�آسمانی بر تخت پادشاهی خود جلوس میکند ،شما كه از من
پیروی کردهاید بر دوازده تخت خواهید نشس���ت و بر دوازده
طایفۀ اس���رائیل داوری خواهید نمود29 .و هرکس كه بهخاطر
من خانه و برادران و خواهران و پدر و مادر و كودكان و زمین
و ملک خود را ترک كرده باشد ،چندین برابر پاداش خواهد
گرفت و حیات جاودانی به دست خواهد �آورد30 .ا ّما بسیاری
از کسانیکه اكنون اول هستند� ،آخر خواهند شد و بسیاری از
�آنها كه اكنون �آخر هستند اول خواهند بود.

20

كارگران تاكستان

«پادشاهی �آسمان مانند صاحب تاكستانی است كه
یک روز صبح زود بیرون رفت تا برای تاكستان خود
کارگرانی بگیرد 2و بعد از �آنكه �آنها دربارۀ مزد روزانه موافقت
كردند� ،آنان را به سر كار فرستاد3 .ساعت نه صبح باز بیرون
رفت و افراد دیگری را دید كه بیكار در بازار ایستاده بودند.
4به �آنها گفت' :بروید و در تاكستان من كار كنید و من حق
شما را به شما خواهم داد' و �آنها هم رفتند5 .در وقت ظهر و
همچنین ساعت سه بعد از ظهر باز بیرون رفت و مانند دفعات
قبل ع ّدهای را اجیر نمود6 .او یک ساعت پیش از غروب �آفتاب
باز بیرون رفت و دستۀ دیگری را در �آنجا ایستاده دید ،به �آنان
گفت' :چرا تم���ام روز اینجا بیكار ایس���تادهاید؟' �7آنها جواب
دادند' :چونكه هیچکس به ما كاری نداده اس���ت' پس او به
�آنان گفت' :بروید و در تاكستان من كار كنید'.
«8وقتی غروب شد صاحب تاكستان به مباشر خود گفت:
'كارگ���ران را صدا كن و مزد همه را بده ،از کس���انیکه �آخر
�آمدند شروع كن و �آخر همه به کسانیکه اول �آمدند�9 '.آنانی
كه یک ساعت قبل از غروب ش���روع به كار كرده بودند نزد
�آمدند و هر یک مزد یک روز تمام را گرفت10 .وقتی نوبت به
كسانی رسید كه اول �آمده بودند �آنها انتظار داشتند از دیگران
بیش���تر بگیرند ا ّما به �آنان به اندازۀ دیگران داده ش���د11 .وقتی
كارگران مزد خود را گرفتند شكایتكنان به صاحب تاكستان
گفتند'12 :این کس���انیکه �آخر همه �آمدهاند فقط یک ساعت
كار کردهاند و تو �آنان را با ما كه تمام روز در �آفتاب س���وزان
كارهای سنگین را تح ّمل کردهایم در یک سطح قرار دادهای'.
�13آن مالک رو به یکی از �آنها كرده گفت' :ای رفیق ،من كه
به تو ظلمی نکردهام .مگر تو قبول نكردی كه با این مزد كار
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كنی؟ 14پس مزد خود را بردار و برو .من میل دارم به نفر �آخر
به اندازۀ تو مزد بدهم�15 .آیا حق ندارم كه با پول خود مطابق
میل خود عمل كنم؟ چرا به سخاوت من حسادت میکنی؟'
«16به ای���ن ترتیب� ،آخرین ،اولین و اولی���ن� ،آخرین خواهند
شد».
سومین پیشگویی مرگ و قیام عیسی

(مرقس 3210:34-؛ لوقا 3118:)34-

17وقتی عیسی به طرف اورشلیم میرفت ،در راه دوازده شاگرد
خود را به كناری برد و به �آنان گفت«18 :اكنون ما به اورشلیم
میرویم و در �آنجا پس���ر انسان به دست سران كاهنان و علما
تسلیم خواهد شد و �آنان او را به مرگ محكوم كرده 19تحویل
بیگانگان خواهند داد تا �آنها او را استهزا نموده تازیانه بزنند و
مصلوب كنند و او در روز سوم بار دیگر زنده خواهد شد».
خواهش یک مادر

(مرقس 3510:)45-

�20آنگاه مادر پسران زِبدی به اتّفاق فرزندان خود نزد عیسی
�آمده ،تعظیم كرد و تقاضا نمود كه عیسی به او لطفی بنماید.
21عیسی پرس���ید« :چه میخواهی؟» گفت« :قول بده كه در
پادشاهی تو این دو پسر من یکی در دست راست تو و دیگری
در دست چپ تو بنشیند22 ».عیسی به �آن دو برادر رو كرده
گفت« :شما نمیدانید كه چه میخواهید� .آیا میتوانید جامی
را كه من مینوشم بنوشید؟» �آنها جواب دادند« :بلی ،میتوانیم»
23عیسی به �آنان گفت« :درست است ،شما از جام من خواهید
نوش���ید ،ا ّما انتخاب کسانیکه باید در دست راست و دست
چپ من بنشینند با من نیست ،زیرا كسانی در دست راست
یا چپ من خواهند نشس���ت كه پدر من قبلا ً برایش���ان �آماده
كرده است».
24وقتی ده شاگرد دیگر از این موضوع باخبر شدند از �آن دو
برادر سخت رنجیدند25 .پس عیسی �آنان را نزد خود خوانده
فرمود« :ش���ما میدانید كه در این دنیا حكمرانان بر زیردستان
خود �آقایی میکنند و رهبرانش���ان به �آنان زور میگویند26 .ا ّما
در میان شما نباید چنین باشد ،بلكه هرکه میخواهد در بین
ش���ما بزرگ باش���د ،باید خادم همه گردد 27و هرکه بخواهد
بالاتر از همه شود باید غلام همه باشد28 .پسر انسان نیز نیامد
تا خدمت ش���ود ،بلكه تا خدمت كند و جان خود را در راه
بسیاری فدا سازد».
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شفای دو كور

(مرقس 4610:52-؛ لوقا 3518:)43-

29وقتی عیسی و شاگردانش ش���هر اریحا را ترک میکردند
جمع ّیت بزرگی به دنب���ال او رفت30 .در كنار راه دو نفر كور
نشسته بودند و چون شنیدند كه عیسی از �آنجا میگذرد فریاد
زده گفتند« :ای �آقا ،ای پسر داوود ،بر ما رحم كن31 ».مردم
�آنان را سرزنش كرده و به �آنها میگفتند كه ساكت شوند .ا ّما
�آن دو نفر بیشتر فریاد كرده میگفتند« :ای �آقا ،ای پسر داوود،
به ما رحم كن».
32عیس���ی ایس���تاد و �آن دو مرد را صدا كرده پرسید« :چه
میخواهید برایت���ان انجام دهم؟» �33آنه���ا گفتند« :ای �آقا ،ما
میخواهیم كه چشمان ما باز شود».
34عیسی مت�أثر شده چش���مان �آنان را لمس كرد و �آنها فوراً
بینایی خود را بازیافتند و به دنبال او رفتند.

21

ورود مظ ّفرانۀ عیسی به اورشلیم

(مرقس 111:11-؛ لوقا 2819:40-؛ یوحنا 1212:)19-

وقتی عیسی و ش���اگردان به نزدیكی اورشلیم و به
دهكدۀ بیتفاجی واقع در كوه زیتون رسیدند عیسی
دو نفر از شاگردان خود را فرستاد 2و به �آنها گفت« :به دهكدۀ
مقابل بروید .نزدیک دروازۀ �آن ،الاغی را با ك ّرهاش بسته خواهید
یافت� .آنها را باز كنید و نزد من بیاورید3 .اگر كسی به شما
حرفی زد بگویید كه خداوند به �آنها احتیاج دارد و او به شما
اجازه خواهد داد كه �آنها را فوراً بیاورید».
4به این وسیله پیشگویی نبی تح ّقق یافت كه میفرماید:
 5به دختر صهیون بگویید:
«این پادشاه توست كه بر الاغی نشسته
و بر كره چارپایی سوار است
و با فروتنی نزد تو می�آید».
�6آن دو ش���اگرد رفتند و �آنچه به �آنها گفته شده بود ،انجام
دادند 7و �آن الاغ و ك ّرهاش را �آوردند و �آنگاه رداهای خود را
بر پش���ت �آنها انداختند و عیسی سوار شد8 .جمع ّیت زیادی
جاده را ب���ا رداهای خود فرش كردند و بعضی ،ش���اخههای
درختان را میبریدند و در راه میگسترانیدند�9 .آنگاه جمع ّیتی
كه از جلو میرفتند و �آنها كه از عقب می�آمدند فریاد میزدند
و میگفتند« :سپاس باد بر پسر داوود! مبارک باد �آن کسیکه
ب���ه نام خداوند می�آی���د! خدای متعال او را مبارک س���ازد!»
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10همینکه عیسی وارد اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان
�آمدند و ع ّدهای میپرسیدند« :این شخص كیست؟» 11جمع ّیت
پاس���خ میدادند« :این عیسی نبی اس���ت كه از ناصرۀ جلیل
�آمده اس���ت».
عیسی در معبد بزرگ اورشلیم

(مرقس 1511:19-؛ لوقا 4519:48-؛ یوحنا 132:)22-

�12آنگاه عیسی به داخل معبد بزرگ رفت و همۀ كسانی را
كه در صحن معبد بزرگ به خرید و فروش اش���تغال داشتند،
بیرون راند .او میزهای ص ّرافان و جایگاههای كبوتر فروشان را
واژگون ساخت 13و به �آنان گفت« :کتابمقدّس میفرماید:
'معبد بزرگ من نمازخانه خوانده خواهد ش���د ،ا ّما شما �آن را
کمینگاه دزدان ساختهاید»'.
14نابینایان و مفلوج���ان در معبد بزرگ به نزد او �آمدند و او
�آنها را شفا داد15 .سران كاهنان و علما وقتی عجایب عیسی
را دیدند و شنیدند كه كودكان در معبد بزرگ فریاد میزدند
«سپاس باد بر پس���ر داوود» خشمگین شدند�16 .آنها از عیسی
پرسیدند�« :آیا میشنوی اینها چه میگویند؟» عیسی جواب داد:
«بلی میشنوم! مگر نخواندهاید كه كودكان و شیرخوارگان را
می�آموزی تا زبان �آنها به حمد و ثنای تو بپردازن���د؟» �17آنگاه
�آنان را ترک كرد و از شهر خارج ش���د و به بیتعنیا رفت و
شب را در �آنجا گذرانید.
عیسی درخت انجیر را نفرین میکند

(مرقس 1211: 14-و 20)24-

18صبح روز بعد ،وقتی عیس���ی به شهر برگشت گرسنه شد
19و در كنار جاده درخت انجیری دیده به طرف �آن رفت ا ّما
جز برگ چیزی در �آن نیافت پس �آن درخت را خطاب كرده
فرمود« :تو دیگر هرگز ثمر نخواهی �آورد» و �آن درخت در همان
لحظه خشک شد.
20ش���اگردان از دیدن �آن تع ّجب كرده پرسیدند« :چرا این
درخت به این زودی خش���ک ش���د؟» 21عیسی در پاسخ به
�آن���ان گف���ت« :یقین بدانید كه اگر ایمان داش���ته باش���ید و
ش���ک نكنید ،نه تنها قادر خواهید بود �آنچه را كه نس���بت
ب���ه ای���ن درخت انجام ش���د انجام دهید ،بلك���ه اگر به این
ك���وه بگویید كه از جای خود كنده و به دریا پرتاب ش���ود
چنین خواهد ش���د 22و هرچه با ایم���ان در دعا طلب كنید
خواهی���د یاف���ت».
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اختیار و اقتدار عیسی

(مرقس 2711:33-؛ لوقا 120:)8-

23عیسی وارد معبد بزرگ ش���د و به تعلیم مردم پرداخت.
سران كاهنان و مشایخ نزد او �آمده پرسیدند« :با چه اجازهای
دست به چنین كارهایی میزنی و چه کسی این اختیار را به تو
داده اس���ت؟» 24عیسی در جواب به �آنها گفت« :من از شما
سؤالی میکنم ،اگر به �آن جواب بدهید من هم به شما خواهم
گفت كه با چه اجازهای این كارها را میکن���م�25 .آیا تعمید
یحیی از جانب خدا بود و یا از جانب انسان؟»
بر سر این موضوع در میان �آنها بحثی درگرفت ،میگفتند:
«اگر بگوییم از جانب خداس���ت او خواهد گف���ت چرا به او
ایمان نیاوردید؟ 26و اگر بگوییم از جانب انس���ان اس���ت ،از
مردم میترس���یم ،زیرا همه یحیی را یک نبی میدانند27 ».از
این رو در جواب عیسی گفتند« :ما نمیدانیم» عیسی فرمود:
«پس من هم به ش���ما نخواهم گفت كه ب���ه چه اجازهای این
كارها را میکنم».
َم َثل دو پسر

«28عقیدۀ ش���ما در این خصوص چیست؟ شخصی دو پسر
داشت .او نزد پس���ر بزرگ خود رفت و به او گفت' :پسرم،
امروز به تاكس���تان برو و در �آنجا كار كن�29 '.آن پسر جواب
داد' :من نمیروم' ا ّما بعد پشیمان ش���د و رفت�30 .آنگاه پدر
نزد دومی �آمد و همین را به او گفت او پاس���خ داد' :اطاعت
میکنم .ای �آقا' ا ّما هرگز نرفت31 .کدامیک از این دو نفر بر
طبق میل پدر رفتار كرد؟» گفتند« :اولی» پس عیسی جواب داد:
«بدانید كه باجگیران و فاحشهها قبل از شما به پادشاهی خدا
وارد خواهند شد 32زیرا یحیی �آمد و راه صحیح زندگی را به
شما نشان داد و شما سخنان او را باور نكردید ولی باجگیران
و فاحشهها باور كردند و ش���ما حتّی بعد از دیدن �آن هم توبه
نكردید و به او ایمان نیاوردید».
َم َثل باغبانان شریر

(مرقس 112:12-؛ لوقا 920:)19-

«33به َمثَل دیگری گوش دهید :مالكی بود كه تاكس���تانی
رخشتی كند و
احداث كرد و دور �آن دیواری كشید و در �آن َچ ُ
یک ُبرج دیدهبانی هم برای �آن ساخت� ،آنگاه �آن را به باغبانان
س���پرد و خود به مس���افرت رفت34 .هنگامیكه موسم چیدن
انگور رس���ید ،خادمان خود را نزد باغبانان فرستاد تا انگور را
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تحویل بگیرن���د35 .ا ّما باغبانان ،خادمان او را گرفته ،یکی را
كتک زدند و دیگری را كش���تند و سومی را سنگسار كردند.
36صاحب باغ بار دیگر عدّۀ بیشتری از خادمان خود را فرستاد.
با �آنان نیز به همانطور رفتار كردند37 .سرانجام پسر خود را
نزد باغبانان فرستاده گفت�' :آنان احترام پسرم را نگاه خواهند
داشت38 '.ا ّما وقتی باغبانان پسر را دیدند به یكدیگر گفتند:
'این وارث اس���ت .بیایید او را بكش���یم و میراثش را تصاحب
كنیم39 '.پس او را گرفته و از تاكستان بیرون انداخته ،به قتل
رسانیدند40 .هنگامیکه صاحب تاكستان بیاید با باغبانان چه
خواهد كرد؟»
�41آنها جواب دادند�« :آن مردان شریر را به عقوبت شدیدی
خواهد رسانید و تاكستان را به دست باغبانان دیگری میسپارد
تا هروقت موسم میوه برسد ،سهم او را بدهند».
�42آنگاه عیس���ی به �آنان فرمود�« :آیا ت���ا كنون در كلام خدا
نخواندهاید:
'�آن سنگی كه بنّایان رد كردند
اکنون مهمترین سنگ بنا شده است.
این كار خداوند است؛
و به نظر ما عجیب است'.
«43بنابراین به شما میگویم كه پادشاهی خدا از شما گرفته و
به ا ّمتی داده خواهد شد كه ثمراتی شایسته به بار �آورد44[ .اگر
كسی بر روی این سنگ بیفتد خرد خواهد شد و هرگاه �آن سنگ
بر روی كسی بیفتد او را به غبار مبدّل خواهد ساخت»].
45وقتی سران كاهنان و فریسیان مثلهای او را شنیدند فهمیدند
كه عیسی به �آنها اشاره میکند�46 .آنها خواستند او را دستگیر
كنند ا ّما از مردم كه عیسی را نبی میدانستند ،میترسیدند.

22

َم َثل جشن عروسی

(لوقا 1514:)24-

عیسی باز هم برای مردم َمثَلی �آورده گفت«2 :پادشاهی
�آسمان مانند پادشاهی است كه برای عروسی پسر
خود ،جشنی ترتیب داد3 .او نوكران خود را فرستاد تا به دعوت
شدگان بگویند که در جشن حاضر شوند ،ا ّما �آنها نخواستند بیایند.
4پادشاه بار دیگر ع ّدهای را فرستاده به �آنها فرمود كه به دعوت
شدگان بگویند' :به جشن عروسی بیایید ،چون ضیافتی كه ترتیب
دادهام �آماده است ،گاوها و پرواریهای خود را سر بریده و همهچیز
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را �آماده کردهام5 '.ا ّما دعوت شدگان به دعوت او اعتنایی نكردند
و مشغول كار خود شدند .یكی به مزرعۀ خود رفت و دیگری به
كسب و كار خود پرداخت 6درحالیکه دیگران ،نوكران پادشاه را
گرفته ،زدند و �آنها را كشتند7 .وقتی پادشاه این را شنید ،غضبناک
شد و سربازان خود را فرستاد و �آنها قاتلان را كشتند و شهرشان را
�آتش زدند�8 .آنگاه پادشاه به نوكران خود گفت' :جشن عروسی
�آماده است ،ا ّما کسانیکه دعوت كرده بودم ،لایق نبودند9 .پس
به کوچهها و خیابانها بروید و هرکه را یافتید به عروسی دعوت
كنید�10 '.آنان رفته و هرکه را پیدا كردند -چه نیک و چه بد -با
خود �آوردند و به این ترتیب تالار از مهمانان پر شد.
«11هنگامیکه پادش���اه وارد شد تا مهمانان را ببیند مردی را
دید كه لباس عروسی بر تن نداش���ت12 .پادشاه از او پرسید:
'ای دوس���ت ،چطور بدون لباس عروسی به اینجا �آمدهای؟' او
ساكت ماند13 .پس پادشاه به ملازمان خود گفت' :دست و
پای او را ببندید و او را بیرون در تاریكی بیندازید در جاییکه
گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد'.
«14زیرا دعوت شدگان بسیارند ا ّما برگزیدگان كم هستند».
مسئلۀ مالیات

(مرقس 1312:17-؛ لوقا 2020:)26-

�15آنگاه فریسیان نقشه كشیدند كه چطور عیسی را با سخنان
خودش به دام بیندازند�16 .آنها چن���د نفر از پیروان خود را به
اتّفاق ع ّدهای از هواداران هیرودیس به نزد عیسی فرستاده گفتند:
«ای استاد ،ما میدانیم كه تو مرد راستگویی هستی .چون به
ظاهر انسان تو ّجهی نداری و راه خدا را بدون بیم و هراس از
انسان ،با راستی تعلیم میدهی17 ،پس به ما بگو عقیدۀ تو در
این باره چیس���ت؟ �آیا دادن مالیات به امپراتور روم جایز است
یا نه؟» 18عیس���ی به نیرنگ �آنان پی برد و به �آنان فرمود« :ای
ریاكاران ،چرا میخواهید مرا امتحان كنید؟ 19س ّکهای را كه
با �آن مالیات خود را میپردازید به من نشان دهید».
�آنها یک س ّکۀ نقره به او دادند20 .عیسی پرسید« :این تصویر
و عنوان مال كیست؟» �21آنها جواب دادند« :مال قیصر ».عیسی
به �آنان فرمود« :پس �آنچه را كه مال قیصر است به قیصر و �آنچه
را كه مال خداست به خدا بدهید».
�22آنها كه از این پاسخ مات و مبهوت مانده بودند ،از �آنجا
بلند شده رفتند و عیسی را تنها گذاشتند.
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مسئلۀ رستاخیز مردگان

(مرقس 1812:27-؛ لوقا 2720:)40-

23همان روز صدوقیان كه منكر رستاخیز مردگان هستند نزد
او �آمدند و از او س���ؤال نمودند«24 :ای اس���تاد ،موسی گفته
است كه هرگاه شخصی بدون فرزند بمیرد برادرش باید با زن
او ازدواج كن���د و برای او فرزندانی به وج���ود �آورد25 .باری،
در بین ما هفت برادر بودند ،اولی ازدواج كرد و قبل از �آنكه
دارای فرزندی شودُ ،مرد و همسر او به برادرش واگذار شد.
26همینطور دومی و سومی تا هفتمی با �آن زن ازدواج كردند
و بدون فرزند ُمردند�27 .آن زن هم بعد از همه مرد28 .پس در
روز قیامت �آن زن همسر کدامیک از �آنها خواهد بود زیرا همۀ
�آنان با او ازدواج كرده بودند؟»
29عیسی جواب داد« :شما در اشتباهید! نه از كلام خدا چیزی
میدانید و نه از قدرت او! 30در روز رستاخیز کسی نه زن میگیرد
و نه شوهر میکند ،بلكه همه در �آن عالم مانند فرشتگان �آسمانی
هستند31 .ا ّما در خصوص رستاخیز مردگان� ،آیا نخواندهاید كه
خود خدا به ش���ما چه فرموده اس���ت؟ 32او فرموده است' :من
خدای ابراهیم ،خدای اس���حاق و خدای یعقوب هستم '.خدا
خدای مردگان نیست ،بلكه خدای زندگان است».
33مردم كه این را شنیدند ،از تعالیم او مات و مبهوت شدند.
حكم اعظم

(مرقس 2812:34-؛ لوقا 2510:)28-

34وقتی فریسیان شنیدند كه عیسی صدوقیان را ُمجاب كرده
است ،دور او را گرفتند 35و یک نفر از �آنها كه معلّم شریعت
بود از روی امتحان از عیسی سؤالی نموده گفت«36 :ای استاد،
کدامیک از احكام شریعت از همه بزرگتر است؟»
37عیسی جواب داد« :خداوند ،خدای خود را با تمام دل و
تمام جان و تمام عقل خود دوست بدار38 .این اولین و بزرگترین
حكم شریعت است39 .دومین حكمی كه به همان اندازه مهم
است شبیه اولی است ،یعنی همس���ایهات را مانند جان خود
دوست بدار40 .در این دو حكم تمام تورات و نوشتههای انبیا
خلاصه شده است».
مسیح كیست؟

(مرقس 3512:37-؛ لوقا 4120:)44-

41عیسی از �آن فریسیانی كه اطراف او ایستاده بودند پرسید:
«42عقیدۀ شما دربارۀ مسیح چیست؟ او فرزند كیست؟» �آنها
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جواب دادند« :او فرزند داوود است43 ».عیسی از �آنها پرسید:
«پس چطور است كه داوود با الهام از جانب خدا او را خداوند
میخواند؟ زیرا داوود میگوید:
' 44خداوند به خداوند من گفت:
بر دست راست من بنشین
تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم'.
45او چطور میتواند فرزند داوود باشد درصورتی كه خود داوود
او را خداوند میخواند؟»
46هیچکس نتوانست در جواب او سخنی بگوید و از �آن روز
به بعد دیگر کسی جر�أت نكرد از او سؤالی بپرسد.
كارهای غلط فریسیان و علما

(مرقس 3812:39-؛ لوقا 43 11:و 46؛ 4520:)46-

23

�آنگاه عیس���ی به مردم و شاگردان خود گفت:
«2چ���ون علما و فریس���یان بر كرس���ی موس���ی
نشستهاند3 ،ش���ما باید به هرچه �آنها میگویند گوش دهید و
مطابق �آن عمل نمایید ا ّم���ا از کارهای �آنان پیروی نكنید ،زیرا
خود �آنها �آنچه میگویند ،نمیکنند�4 .آنها بارهای س���نگین را
میبندند و بر دوش مردم میگذارند درحالیکه خودشان حاضر
نیستند برای بلند كردن �آن بار حتّی انگشت خود را تكان دهند.
5هرچه میکنند برای تظاهر و خودنمایی است .دعاهای بسته
شده به بازو و پیشانی خود را قطورتر و دامن ردای خویش را
پهنتر میسازند�6 .آنها دوست دارند در صدر مجالس بنشینند
و در کنیسهها بهترین جا را داشته باشند 7و مردم در کوچهها
به �آنها س���لام نمایند و �آنها را 'استاد' خطاب كنند8 .ا ّما شما
نباید 'استاد' خوانده ش���وید ،زیرا شما یک استاد دارید و همۀ
شما برادر هس���تید9 .هیچکس را بر روی زمین پدر نخوانید،
زیرا ش���ما یک پدر دارید ،یعنی همان پدر �آسمانی10 .و نباید
'پیشوا' خوانده شوید زیرا شما یک پیشوا دارید كه مسیح است.
11کسی در میان شما از همه بزرگتر است كه خادم همه باشد.
12زیرا هرکه خود را بزرگ سازد حقیر خواهد شد و هرکه خود
را فروتن سازد به بزرگی خواهد رسید.
عیسی ریاكاری آنان را محكوم میکند

(مرقس 4012:؛ لوقا 3911: 42-و  44و 52؛ 47)20:

«13وای بر ش���ما ای علما و فریس���یان ریاكار! شما درهای
پادشاهی �آسمان را بر روی مردم میبندید ،خودتان وارد نمیشوید
و دیگران را هم كه میخواهند وارد شوند ،باز میدارید14[ .وای
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بر شما ای علما و فریسیان ریاكار ،شما مال بیوه زنها را میبلعید
و حال �آنكه محض خودنمایی نماز خود را طول میدهید ،به
این جهت شما شدیدترین كیفرها را خواهید دید].
«15وای بر ش���ما ای علما و فریس���یان ریاكار ،ش���ما دریا و
خشكی را طی میكنید تا کسی را پیدا كنید كه دین شما را
بپذیرد .و وقتیکه موفّق شدید ،او را دو برابر بدتر از خودتان
سزاوار جهنّم میسازید.
«16وای بر شما ای راهنمایان كور ،شما میگویید :اگر کسی
به معبد بزرگ سوگند بخورد چیزی نیست ،ا ّما اگر به طلاهای
معبد بزرگ سوگند بخورد ،موظّف است به سوگند خود وفا
كند17 .ای احمقان و ای كوران ،كدام مهمتر اس���ت ،طلا،
یا معبد بزرگ كه طلا را تقدیس میكند؟ 18ش���ما میگویید:
هرگاه کسی به قربانگاه سوگند بخورد چیزی نیست ا ّما اگر به
هدایایی كه در قربانگاه قرار دارد ،سوگند بخورد موظّف است
به �آن عمل كند19 .ای كوران! كدام مهمتر اس���ت ،هدایا ،یا
قربانگاهی كه هدایا را تقدیس میكند؟ 20کسیکه به قربانگاه
سوگند یاد میكند به �آن و به هرچه بر روی �آن است ،سوگند
میخورد 21و کسیکه به معبد بزرگ سوگند میخورد به �آن و
به خدایی كه در �آن ساكن است ،سوگند خورده است22 .و
هرگاه کسی به �آسمان سوگند بخورد ،به تخت خدا و �آنکس
كه بر �آن مینشیند سوگند خورده است.
«23وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار ،شما از نعناع و شوید
و زیره دهیک میدهید ،ا ّما مهمترین احكام شریعت را كه عدالت و
رحمت و صداقت است ،نادیده گرفتهاید .شما باید اینها را انجام
دهید و در عین حال از انجام سایر احكام نیز غفلت نكنید24 .ای
راهنمایان كور كه پشه را صافی میکنید و شتر را میبلعید.
«25وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار ،شما بیرون پیاله و
بشقاب را پاک میکنید درحالیکه درون �آن از ظلم و ناپرهیزی
ُپر است 26ای فریسی كور ،اول درون پیاله را پاک كن كه در
�آن صورت بیرون �آن هم پاک خواهد بود.
«27وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار ،شما مثل مقبرههای
سفید شدهای هستید كه ظاهری زیبا دارند ،ا ّما داخل �آنها پر
از اس���تخوانهای مردگان و انواع كثافات اس���ت! 28شما هم
همینطور ظاهراً مردمانی درستكار ولی در باطن پر از ریاكاری
و شرارت هستید.
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پیشگویی عقوبت آنان

(لوقا 4711:)51-

«29وای بر شما ای علما و فریسیان ریاكار ،شما مقبرههای
انبیا را میسازید و بناهایی را كه به یادبود مقدّسین ساخته
ش���ده ،تزئی���ن میکنی���د 30و میگویی���د' :اگر م���ا در زمان
نیاکان خود زنده بودیم ،هرگز با �آنان در قتل انبیا ش���ركت
نمیکردیم31 '.به این ترتیب تصدی���ق میکنید كه فرزندان
کس���انی هستید كه انبیا را به قتل رسانیدهاند32 .پس بروید
و �آنچه را كه نیاکانتان شروع كردند به اتمام رسانید33 .ای
ماران ،ای افعیزادگان ،ش���ما چگون���ه از مجازات دوزخ
میگریزی���د؟ 34به ای���ن جهت من انبی���ا و حكما و علما را
برای شما میفرستم ،ا ّما شما بعضی را میکشید و مصلوب
میکنی���د و بعضی را هم در كنیس���ههایتان تازیانه میزنید و
شهر به شهر میرانید 35و از این جهت خون همۀ نیکمردان
خدا كه بر زمین ریخته ش���ده ،برگردن ش���ما خواهد بود،
از هابیل معص���وم گرفته تا زكریا فرزن���د برخیا كه او را در
بین ان���درون مقدّس معبد بزرگ و قربانگاه كش���تید36 .در
حقیقت به شما میگویم گناه تمام این كارها به گردن این
نس���ل خواهد بود.
محبت عیسی به اورشلیم
ّ

(لوقا 3413:)35-

«37ای اورشلیم ،ای اورشلیم ،ای شهری كه انبیا را به قتل
رسانیدی و رس���ولانی را كه به نزد تو فرستاده شدند سنگسار
كردی! چه بسیار اوقاتی كه �آرزو كردم مانند مرغی كه جوجههای
خود را زیر پر و بال خود جمع میکند ،فرزندان تو را به دور
خود جمع كنم؛ ا ّما تو نخواستی38 .اكنون خانۀ شما متروک
به ش���ما واگذار خواهد ش���د! 39و بدانید كه دیگر هرگز مرا
نخواهید دید تا روزی كه بگویید :مبارک اس���ت کسیکه به
نام خدا می�آید».

24

پیشگویی خرابی معبد بزرگ اورشلیم

(مرقس 113:2-؛ لوقا 521:)6-

درحالیکه عیسی از معبد بزرگ خارج میشد،
شاگردانش تو ّجه او را به بناهای معبد بزرگ جلب
نمودند2 .عیسی به �آنها گفت�« :آیا این بناها را نمیبینید؟ یقین
بدانید كه هیچ سنگی از �آن بر سنگ دیگر باقی نخواهد ماند،
بلكه همه فرو خواهند ریخت».
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سختیها و زحمات

(مرقس 313:13-؛ لوقا 721:)19-

3وقتی عیسی در روی كوه زیتون نشسته بود ،شاگردانش نزد
او �آمدند و به طور محرمانه به او گفتند« :به ما بگو ،چه زمانی
این امور واقع خواهد شد؟ و نشانۀ �آمدن تو و رسیدن �آخر زمان
چه خواهد بود؟» 4عیسی جواب داد« :مواظب باشید كه کسی
شما را گمراه نس���ازد5 .زیرا بسیاری به نام من خواهند �آمد و
خواهند گفت' :من مسیح هستم '.و بسیاری را گمراه خواهند
كرد6 .زمانی می�آید كه ش���ما ص���دای جنگها را از نزدیک و
اخبار مربوط به جنگ در جایهای دور را خواهید شنید .هراسان
نشوید ،چنین وقایعی باید رخ دهد ،ا ّما پایان كار هنوز نرسیده
است7 .زیرا ملّتی با ملّت دیگر و دولتی با دولت دیگر جنگ
خواهد كرد و قحطیها و زمین لرزهها در همهجا پدید خواهد
�آمد8 .اینها همه مثل �آغاز درد زایمان است.
«9در �آن وقت شما را برای شكنجه و كشتن تسلیم خواهند
نمود و تمام جهانیان بهخاطر ایمانی كه به من دارید ،از شما
متن ّفر خواهند بود 10و بسیاری ایمان خود را از دست خواهند
داد و یكدیگر را تسلیم دشمن نموده ،از هم متن ّفر خواهند شد.
11انبیای دروغین زیادی برخواهند خاست و بسیاری را گمراه
خواهند نمود12 .و ش���رارت به قدری زیاد میشود كه مح ّبت
�آدمیان نسبت به یكدیگر سرد خواهد شد13 .ا ّما هرکس تا �آخر
پایدار بماند نجات خواهد یافت 14و این مژدۀ پادشاهی الهی
در سراس���ر عالم اعلام خواهد شد تا برای همۀ ملّتها شهادتی
باشد و �آنگاه پایان كار فرا میرسد.
وحشت عظیم

(مرقس 1413:23-؛ لوقا 2021:)24-

«15پس هرگاه �آن وحش���ت عظیمی را كه دانیال نبی از �آن
سخن گفت در مكان مقدّس ایستاده ببینید (خواننده خوب
توجه كند که منظور این قسمت چیس���ت) 16کسانیکه در
ّ
یهودیه هس���تند ،باید به کوهها بگریزند17 .اگر کس���ی روی
بام خانهای باشد ،نباید برای بردن اسباب خود به پایین بیاید
18و اگر کسی در مزرعه باشد ،نباید برای بردن لباس خود به
خانه برگردد�19 .آن روزها برای زنهای �آبستن و شیرده چقدر
وحش���تناک خواهد بود! 20دعا كنید كه وقت فرار ش���ما در
زمستان و یا در روز سبت نباشد21 ،زیرا در �آن وقت مردم به
چنان رنج و عذاب سختی گرفتار خواهند شد كه از ابتدای
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عالم تا �آن وقت هرگز نبوده و بع���د از �آن هم دیگر نخواهد
بود22 .اگر خدا �آن روزها را كوتاه نمیکرد ،هیچ جانداری
جان س���الم به در نمیبرد .ا ّما خدا بهخاطر برگزیدگان خود
�آن روزها را كوتاه خواهد س���اخت.
«23در �آن زمان اگر کسی به شما بگوید 'نگاه كن! مسیح
اینجا یا �آنجاست' �آن را باور نكنید24 .زیرا اشخاص بسیاری
پیدا خواهند ش���د كه به دروغ ا ّدعا میکنند ،مس���یح یا نبی
هس���تند و نش���انهها و عجایب بزرگی انج���ام خواهند داد به
طوری كه اگر ممكن بود ،حتّی برگزیدگان خدا را هم گمراه
میکردند25 .تو ّجه كنید ،من قبلا ً ش���ما را �آگاه س���اختهام.
«26اگر به ش���ما بگویند كه او در بیابان اس���ت ،به �آنجا
نروید و اگر بگویند كه او درون خانه اس���ت ،باور نكنید.
27ظهور پس���ر انس���ان مانند ظاهر ش���دن برق درخش���ان از
�آسمان است كه وقتی از شرق ظاهر شود تا غرب را روشن
میسازد28 .هرجا لاشهای باشد ،لاشخوران در �آنجا جمع
میش���وند!
ظهور پسر انسان

(مرقس 2413:27-؛ لوقا 2521:)28-

«29به محض �آنكه مصیبت �آن روزها به پایان برسد ،خورشید
تاریک خواهد ش���د و ماه دیگر نور نخواهد داد ،ستارگان از
�آسمان فرو خواهند ریخت و قدرتهای �آسمانی متزلزل خواهند
شد30 .پس از �آن ،علامت پسر انسان در �آسمان ظاهر میشود
و همۀ ملل عالم سوگواری خواهند كرد و پسر انسان را خواهند
دید كه با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای �آسمان می�آید31 .شیپور
بزرگ به صدا خواهد �آمد و او فرش���تگان خود را میفرستد تا
برگزیدگان خدا را از چهار گوشۀ جهان و از کرانههای فلک
جمع كنند.
درسی از درخت انجیر

(مرقس 2813:31-؛ لوقا 2921:)33-

«32از درخت انجیر درسی بیاموزید :هر وقت شاخههای �آن
جوانه میزنند و برگ می�آورند ،شما میدانید كه تابستان نزدیک
است33 .به همان طریق وقتی تمام این چیزها را میبینید بدانید
كه �آخر كار نزدیک ،بلكه بسیار نزدیک اس���ت34 .بدانید تا
تمام این چیزها واقع نش���ود ،مردمان این نسل نخواهند ُمرد.
�35آس���مان و زمین از بین خواهند رفت ،ا ّما سخنان من هرگز
از بین نخواهد رفت.
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هیچکس از آن روز و ساعت خبر ندارد

(مرقس 3213:37-؛ لوقا 2617: 30-و 34)36-

«36هیچکس غیراز پدر از �آن روز و ساعت خبر ندارد ،حتّی پسر
و فرشتگان �آسمانی هم از �آن بیخبرند37 .زمان ظهور پسر انسان
درست مانند روزگار نوح خواهد بود38 .در روزهای قبل از توفان
یعنی تا روزی كه نوح به داخل كشتی رفت ،مردم میخوردند و
مینوشیدند و ازدواج میکردند 39و چیزی نمیفهمیدند تا �آنكه
سیل �آمد و همه را از بین برد .ظهور پسر انسان نیز همینطور خواهد
بود40 .از دو نفر كه در مزرعه هستند ،یكی را میبرند و دیگری
را میگذارند 41و از دو زن كه دستاس میکنند یكی را میبرند و
دیگری را میگذارند42 .پس بیدار باشید ،زیرا نمیدانید در چه
روزی مولای شما می�آید43 .بهخاطر داشته باشید :اگر صاحبخانه
میدانست كه دزد در چه ساعت از شب می�آید ،بیدار میماند و
نمیگذاشت دزد وارد خانهاش بشود44 .پس شما باید همیشه �آماده
باشید ،زیرا پسر انسان در ساعتی كه انتظار ندارید خواهد �آمد.
غالم امین

(لوقا 4112:)48-

«45كیست �آن غلام امین و دانا كه اربابش او را به سرپرستی
خادمان خانۀ خود گمارده باشد تا در وقت مناسب جیرۀ �آنان را
بدهد46 .خوشا به حال �آن غلام ،اگر وقتی اربابش بر میگردد
او را در ح���ال انجام وظیفه ببین���د47 .بدانید كه اربابش ادارۀ
تمام مایملک خود را به عهدۀ او خواهد گذاشت48 .ا ّما اگر
غلام شریر باش���د و بگوید كه� ،آمدن ارباب من طول خواهد
كشید 49و به اذیّت و �آزار غلامان دیگر بپردازد و با میگساران
به خوردن و نوشیدن مشغول ش���ود50 ،در روزی كه او انتظار
ندارد و در وقتیکه او نمیداند ،اربابش خواهد �آمد 51و او را
تکهتکه كرده ،به سرنوشت ریاكاران گرفتار خواهد ساخت در
جاییکه گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد.

25

َم َثل ده دختر جوان

«در �آن روز پادشاهی �آسمان مثل ده دختر جوان
خواه���د بود كه چراغه���ای خود را برداش���ته به
اس���تقبال داماد رفتند2 .پنج نفر از �آنان دان���ا و پنج نفر نادان
بودند3 .دختران نادان چراغهای خود را با خود برداشتند ولی
با خود هیچ روغن نبردند4 ،ا ّما دختران دانا چراغهای خود را
با ظرفهای پر از روغن بردند5 .چون داماد در �آمدن ت�أخیر كرد،
همگی خوابشان برد.
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«6در نیمۀ شب فریاد کسی شنیده شد كه میگفت' :داماد
می�آید ،به پیشواز او بیایید' 7وقتی دختران این را شنیدند ،همه
برخاسته چراغهایشان را حاضر كردند8 .دختران نادان به دختران
دانا گفتند' :چراغهای ما در حال خاموش شدن است ،مقداری
از روغ���ن خودتان را به ما بدهید�9 '.آنه���ا گفتند' :خیر ،برای
همۀ ما کافی نیست ،بهتر است شما نزد فروشندگان بروید و
مقداری روغن برای خودتان بخرید10 '.وقتی �آنها رفتند روغن
بخرند ،داماد وارد شد .کسانیکه �آماده بودند با او به مجلس
عروس���ی وارد شدند و در بسته ش���د11 .بعد كه �آن پنج دختر
دیگر برگش���تند ،فریاد زدند' :ای �آقا ،ای �آقا در را به روی ما
باز كن' 12ا ّما او جواب داد' :به ش���ما میگویم كه اصلا ً شما
را نمیشناس���م13 '.پس بیدار باشید زیرا شما از روز و ساعت
این واقعه خبر ندارید.
َم َثل سه غالم

(لوقا 1119:)27-

«14پادشاهی �آسمان مانند مردی است كه میخواست سفر
كند .پس غلامان خود را خوانده ،تمام ثروتش را به �آنان سپرد
15و به هر یک به نس���بت تواناییاش چی���زی داد به یکی پنج
هزار س��� ّکۀ طلا ،به دیگری دو هزار س��� ّکۀ طلا ،و به سومی
هزار س ّکۀ طلا و پس از �آن به سفر رفت16 .مردی كه پنج هزار
س ّکۀ طلا داش���ت زود رفت و با �آنها تجارت كرد و پنج هزار
س ّکۀ طلا س���ود برد17 .همچنین �آن مردی كه دو هزار س ّکۀ
طلا داشت دو هزار س ّکۀ دیگر سود �آورد18 .ا ّما �آن مردی كه
هزار س ّکۀ طلا به او داده شده بود رفت و زمین را كَند و پول
ارباب خود را پنهان كرد.
«19بع���د از مدّت زیادی ارباب برگش���ت و با �آنها به تصفیه
حساب پرداخت20 .کسیکه پنج هزار س ّکۀ طلا به او داده شده
بود �آمد و پنج هزار س ّکهای را هم كه سود برده بود با خود �آورد
و گفت' :تو این پنج هزار س ّکه را به من سپرده بودی ،این پنج
هزار س ّکۀ دیگر هم سود �آن است21 '.ارباب گفت�' :آفرین ،ای
غلام خوب و امین ،تو در امر كوچكی امانت و درستی خود
را نشان دادی ،من حالا كارهای بزرگ را به تو خواهم سپرد.
بیا و در شادی ارباب خود شریک باش�22 '.آنگاه مردی كه دو
هزار س ّکۀ طلا داش���ت �آمد و گفت' :تو دو هزار س ّکۀ به من
سپردی ،این دو هزار س ّکۀ دیگر هم سود �آن است23 '.ارباب
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گفت�' :آفری���ن ،ای غلام خوب و امین ت���و در كار كوچكی
امانت و درستی خود را نشان دادی و حالا كارهای بزرگ را
به تو خواهم سپرد .بیا و در شادی ارباب خود شریک باش'.
24سپس مردی كه هزار س ّکه به او داده شده بود �آمد و گفت:
'ای ارباب ،من میدانس���تم كه تو مرد سختگیری هستی ،از
جاییکه نکاشتهای درو میکنی و از جاییکه نپاشیدهای جمع
مینمایی25 ،پس ترسیدم و رفتم س ّکههای تو را در زمین پنهان
كردم .بفرما ،پول تو اینجاس���ت26 '.ارباب گفت' :ای غلام
بدسرشت و تنبل ،تو كه میدانستی من از جاییكه نکاشتهام
درو میکنم و از جاییکه نپاش���یدهام جمع میکنم27 ،پس به
همین دلیل میباید پول مرا به ص ّرافان میدادی تا وقتی من از
سفر بر میگردم �آن را با س���ودش پس بگیرم28 .س ّکهها را از
او بگیرید و به �آنکس���ی كه ده هزار س ّکه دارد بدهید29 ،زیرا
�آنکس كه دارد به او بیشتر داده خواهد شد تا به فراوانی داشته
باشد و �آنکس كه ندارد ،حتّی �آنچه را هم كه دارد از دست
خواهد داد30 .این غلام بیفایده را به تاریكی بیندازید جاییکه
گریه و دندان بر دندان ساییدن وجود دارد'.
روز داوری

«31وقتی پسر انس���ان با جلال خود همراه با همۀ فرشتگان
می�آید ،بر تخت پادشاهی خود خواهد نشست 32و تمام ملل
روی زمین در حضور او جمع میشوند� .آنگاه او مانند شبانی
كه گوس���فندان را از ُبزها جدا میکند� ،آدمیان را به دو گروه
تقسیم خواهد كرد33 .گوسفندان را در دست راست و ُبزها را
در دست چپ خود قرار خواهد داد�34 .آنگاه پادشاه به �آنانی
كه در سمت راست او هستند خواهد گفت' :ای کسانیکه
از جانب پدر من بركت یافتهاید! بیایید و وارث سلطنتی شوید
كه از ابتدای �آفرینش عالم برای شما �آماده شده است35 .چون
وقتی گرس���نه بودم به من خوراک دادید ،وقتی تش���نه بودم به
من �آب دادید ،هنگامیکه غریب بودم مرا به خانۀ خود بردید،
36وقتی عریان بودم مرا پوشانیدید ،وقتی بیمار بودم به عیادت
من �آمدید و وقتیکه در زندان بودم از من دیدن كردید' �37آنگاه
نیكان پاسخ خواهند داد' :ای خداوند چه وقت تو را گرسنه
دیدیم كه به تو خوراک داده باش���یم و یا چه موقع تو را تشنه
دیدیم كه به تو �آب داده باشیم؟ 38چه زمان غریب بودی كه
تو را به خانه بردیم یا برهنه بودی كه تو را پوش���اندیم؟ 39چه
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وقت تو را بیمار یا زندانی دیدیم كه به دیدنت �آمدیم؟' 40پادشاه
در جواب خواهد گف���ت' :بدانید �آنچه به یکی از كوچكترین
پیروان من كردید ،به من كردید'.
�«41آنگاه به �آنانی كه در سمت چپ او هستند خواهد گفت:
'ای ملعونان ،از من دور شوید و به �آتش ابدی كه برای ابلیس و
فرشتگان او �آماده شده است بروید42 ،زیرا وقتی گرسنه بودم به
من خوراک ندادید ،وقتی تشنه بودم به من �آب ندادید43 ،وقتی
غریب بودم مرا نپذیرفتید ،وقتی برهنه بودم مرا نپوشانیدید و وقتی
بیمار و زندانی بودم به دی���دن من نیامدید�44 '.آنان نیز جواب
خواهند داد' :چه موقع تو را گرسنه یا تشنه یا غریب یا عریان
یا بیمار یا زندانی دیدیم و كاری برایت نكردیم؟' 45او جواب
خواهد داد' :بدانید �آنچ���ه به یکی از این كوچكان نكردید به
من نكردید' 46و �آنان به كیفر ابدی خواهند رسید ،ولی نیكان
به حیات جاودانی وارد خواهند شد».

26

توطئه علیه عیسی

(مرقس 114:2-؛ لوقا 122:2-؛ یوحنا 4511:)53-

در پایان این س���خنان عیس���ی به شاگردان خود
گفت«2 :ش���ما میدانید ك���ه دو روز دیگر عید
فصح است و پسر انس���ان به دست دشمنان تسلیم میشود و
�آنها او را مصلوب میکنند».
3در همین وقت سران كاهنان و مش���ایخ قوم در کاخ قیافا
كاهن اعظم جمع شدند 4و مشورت كردند كه چگونه عیسی
را با حیله دستگیر كرده به قتل برس���انند�5 .آنان گفتند« :این
كار نباید در روزهای عید انجام گردد ،مبادا �آش���وب و بلوایی
در میان مردم ایجاد شود».
تدهین عیسی در بیتعنیا

(مرقس 314:9-؛ یوحنا 112:)8-

6وقتی عیسی در بیتعنیا در منزل شمعون جذامی بود7 ،زنی
با شیشهای از عطر گرانبها نزد او �آمد و درحالیکه عیسی سر
سفره نشسته بود� ،آن زن عطر را روی سر او ریخت8 .شاگردان
از دیدن این کار ،عصبانی ش���ده گفتن���د« :این اصراف برای
چیس���ت؟ 9ما میتوانس���تیم �آن را به قیمت خوبی بفروشیم و
پولش را به فقرا بدهیم!»
10عیسی این را فهمید و به �آنان گفت« :چرا مزاحم این زن
میشوید؟ او كار بس���یار خوبی برای من كرده اس���ت11 .فقرا
همیشه با شما خواهند بود ا ّما من همیشه با شما نیستم12 .او با
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ریختن این عطر بر بدن من ،مرا برای تدفین �آماده ساخته است.
13بدانید كه در هر جای عالم كه این انجیل بشارت داده شود
�آنچه او كرده است به یاد بود او نقل خواهد شد».
موافقت كردن یهودا برای تسلیم كردن عیسی

(مرقس 1014: 11-و لوقا 322:)6-

�14آنگاه یهودای اسخریوطی كه یکی از �آن دوازده حواری بود
نزد سران كاهنان رفت 15و گفت« :اگر عیسی را به شما تسلیم
كنم به من چه خواهید داد؟» �آنان سی سكّۀ نقره را شمرده به
او دادند16 .از �آن وقت یهودا به دنبال فرصت مناس���بی بود تا
عیسی را تسلیم نماید.
شام فصح

(مرقس 1214:21-؛ لوقا 722:13-؛ 2123-؛ یوحنا 2113:)30-

17در نخستین روز عید فطیر ،شاگردان نزد عیسی �آمده از او
پرسیدند« :كجا میل داری برای تو شام فصح را �آماده كنیم؟»
18عیسی جواب داد« :در شهر نزد فلان شخص بروید و به
او بگویید :استاد میگوید وقت من نزدیک است و فصح را با
ش���اگردانم در منزل تو نگاه خواهم داشت19 ».شاگردان طبق
دستور عیسی عمل كرده شام فصح را حاضر ساختند.
20وقتی ش���ب شد عیسی با دوازده شاگرد خود بر سر سفره
نشست21 .در ضمن شام فرمود« :بدانید كه یکی از شما مرا
تسلیم دشمن خواهد كرد».
�22آنان بسیار ناراحت شدند و یکی پس از دیگری پرسیدند:
«خداوندا� ،آیا من �آن شخص هس���تم؟» 23عیسی جواب داد:
«کسیکه دست خود را با من در كاسه فرو میکند ،مرا تسلیم
خواهد كرد24 .پسر انسان به همان راهی خواهد رفت كه در
کتابمقدّس برای او تعیین ش���ده اس���ت ،ا ّما وای بر �آنکسی
كه پسر انسان توسط او تسلیم شود .برای �آن شخص بهتر بود
كه هرگز ب���ه دنیا نمی�آمد�25 ».آنگاه یهودای خائن در پاس���خ
گفت« :ای اس���تاد� ،آیا �آن شخص من هستم؟» عیسی جواب
داد« :همانطور است كه میگویی».
شام خداوند

(مرقس 2214:26-؛ لوقا 1422:20-؛ اول قرنتیان 2311:)25-

26شام هنوز تمام نشده بود كه عیسی نان را برداشت و پس
از شكرگزاری �آن را پاره كرده به شاگردان داد و گفت« :بگیرید
و بخورید ،این بدن من اس���ت�27 ».آنگاه پیاله را برداش���ت و
پس از شكرگزاری �آن را به شاگردان داد و گفت« :همۀ شما
1804

متّی 26

از این بنوشید 28زیرا این خون من است كه اجرای پیمان تازه
را ت�أیید میکند و برای �آمرزش گناهان بسیاری ریخته میشود.
29بدانید كه من دیگر از میوۀ مو نخواهم نوشید تا روزی كه �آن
را با شما در پادشاهی پدرم تازه بنوشم30 ».پس از �آن ،سرود
فصح را خواندند و به طرف كوه زیتون رفتند.
پیشگویی انكار پطرس

(مرقس 2714:31-؛ لوقا 3122:34-؛ یوحنا 3613:)38-

�31آنگاه عیس���ی به �آنان فرمود« :امشب همۀ شما مرا ترک
خواهید كرد ،زیرا کتابمقدّس میفرماید' :شبان را میزنم و
گوسفندان گلّه پراكنده خواهند شد32 '.ا ّما پس از �آنكه دوباره
زنده شوم قبل از شما به جلیل خواهم رفت».
33پط���رس جواب داد« :حتّی اگر هم���ه تو را ترک نمایند،
من هرگز چنین كاری نخواهم كرد34 ».عیس���ی به او گفت:
«یقین بدان كه همین امشب پیش از �آنكه خروس بخواند ،تو
س���ه بار خواهی گفت كه مرا نمیشناسی35 ».پطرس گفت:
«حتّی اگر لازم شود با تو بمیرم .هرگز نخواهم گفت كه تو را
نمیشناسم ».بق ّیۀ شاگردان نیز همین را گفتند.
دعای عیسی در باغ جتسیمانی

(مرقس 3214:42-؛ لوقا 3922:)46-

36در این وقت عیس���ی با ش���اگردان خود به محلی به نام
جتس���یمانی رس���ید و به �آنان گفت« :در اینجا بنشینید ،من
برای دعا به �آنجا میروم37 ».او پطرس و دو پسر زِبدی را با
خود برد .غم و اندوه بر او مستولی شد 38و به �آنان گفت:
«جان من از شدّت غم نزدیک به مرگ است ،شما در اینجا
بمانید و با من بیدار باش���ید39 ».عیس���ی كمی جلوتر رفت،
رو ب���ه زمین نه���اد و دعا كرده گفت« :ای پ���در اگر ممكن
اس���ت ،این پیاله را از من دور كن ،ا ّما نه به ارادۀ من بلكه
ب���ه ارادۀ ت���و».
40بعد پیش �آن سه شاگرد برگشت و دید �آنان خوابیدهاند ،پس
به پطرس فرمود�« :آیا هیچیک از شما نمیتوانست یک ساعت
با من بیدار بماند؟ 41بیدار باشید و دعا كنید تا دچار وسوسه
نشوید ،روح مایل است ا ّما جسم ناتوان42 ».عیسی بار دیگر
رفت دعا نموده گفت« :ای پدر ،اگر راه دیگری نیست جز
اینکه من این پیاله را بنوش���م پس ارادۀ تو انجام شود43 ».باز
عیسی �آمده �آنان را در خواب دید ،زیرا كه چشمان ایشان از
خواب سنگین شده بود.
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44پس ،از پیش �آنان رفت و برای بار سوم به همان كلمات
دعا كرد�45 .آنگاه نزد ش���اگردان برگش���ت و به �آنان گفت:
«باز هم خواب هستید؟ هنوز اس���تراحت میکنید؟ ساعت �آن
رسیده است كه پسر انسان به دست گناهكاران تسلیم شود.
46برخیزید برویم� ،آن خائن اکنون می�آید».
دستگیری عیسی

(مرقس 4314:50-؛ لوقا 4722:53-؛ یوحنا 318:)12-

47عیس���ی هنوز صحبت خود را تمام نكرده بود كه یهودا،
یکی از دوازده حواری ،همراه گروه كثیری از کسانیکه سران
كاهنان و مشایخ قوم فرستاده بودند به �آنجا رسیدند .این گروه
همه با شمشیر و چماق مسلّح بودند�48 .آن شاگرد خائن به
همراهان خود علامتی داده و گفته بود« :کسی را كه میبوسم
همان ش���خص اس���ت ،او را بگیرید49 ».پس یه���ودا فوراً به
طرف عیسی رفت و گفت« :سلام ای استاد» و او را بوسید.
50عیسی در جواب گفت« :ای رفیق ،كار خود را زودتر انجام
بده ».در همین موقع �آن گروه جلو رفتند و عیس���ی را دستگیر
كرده ،محكم گرفتند51 .در این لحظه یکی از کس���انیکه با
عیسی بودند ،دست به شمش���یر خود برد� ،آن را كشید و به
غلام كاهن اعظم زده گوش او را برید52 .ولی عیس���ی به او
فرمود« :شمش���یر خود را غلاف كن .هرکه شمشیر كشد به
شمشیر كشته میشود53 .مگر نمیدانی كه من میتوانم از پدر
خود بخواهم كه بیش از دوازده لشکر از فرشتگان را به یاری
من بفرستد؟ 54ا ّما در �آن صورت پیشگوییهای کتابمقدّس
چگونه تح ّقق میباید؟»
�55آنگاه عیسی رو به جمع ّیت كرده گفت« :مگر میخواهید یک
راهزن را بگیرید كه اینطور مسلّح با شمشیر و چماق برای دستگیری
من �آمدهاید؟ من هر روز در معبد بزرگ مینشستم و تعلیم میدادم و
شما دست به سوی من دراز نكردید56 ،ا ّما تمام این چیزها اتّفاق
افتاد تا �آنچه انبیا در کتابمقدّس نوشتهاند به انجام رسد ».در این
وقت همۀ شاگردان او را ترک كرده ،گریختند.
عیسی در مقابل شورای یهود

(مرقس 5314:65-؛ لوقا 5422: 55-و 6371-؛ یوحنا 1318: 14-و 19)24-

�57آن گروه عیسی را به خانۀ قیافا كاهن اعظم ،كه علما و
مشایخ یهود در �آنجا جمع بودند ،بردند58 .پطرس از دور به
دنبال عیس���ی �آمد تا به حیاط خانۀ كاهن اعظم رسید و وارد
شده در میان خدمتكاران نشست تا پایان كار را ببیند59 .سران
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كاهنان و تمام اعضای شورا سعی میکردند دلیلی علیه عیسی
پیدا كنند تا بر اساس �آن او را به قتل برسانند60 .ا ّما با وجود
اینكه بسیاری جلو رفتند و شهادتهای دروغ دادند شورا نتوانست
دلیلی پیدا كند .سرانجام دو نفر برخاس���تند 61و گفتند« :این
مرد گفته است :من میتوانم معبد بزرگ را خراب كرده و در
ظرف سه روز دوباره بنا كنم».
62كاهن اعظم برخاس���ته از عیسی پرس���ید�« :آیا به اتّهاماتی
كه این شاهدان به تو وارد میسازند جواب نمیدهی؟» 63ا ّما
عیسی ساكت ماند .پس كاهن اعظم گفت« :تو را به خدای
زنده سوگند میدهم به ما بگو �آیا تو مسیح ،پسر خدا هستی؟»
64عیسی پاسخ داد« :همان است كه تو میگویی .ا ّما همۀ شما
بدانید كه بعد از این پس���ر انسان را خواهید دید كه بر دست
راست قادر مطلق نشسته و بر ابرهای �آسمان می�آید».
65كاهن اعظم گریبان خود را دریده گفت« :او كفر گفت! �آیا
شهادتی بالاتر از این میخواهید؟ شما حالا كفر او را با گوش خود
شنیدید66 .نظر شما چیست؟» �آنها جواب دادند« :او مستوجب
اعدام است�67 ».آنگاه �آب دهان به صورتش انداخته او را زدند
و کسانیکه بر رخسارش سیلی میزدند68 ،میگفتند« :حالا ای
مسیح از غیب بگو چه کسی تو را زده است».
انكار پطرس

(مرقس 6614:72-؛ لوقا 5622:62-؛ یوحنا 1518: 18-و 25)27-

69در این وقت پطرس در بیرون ،در حیاط خانه نشسته بود
كه کنیزی نزد او �آمده گفت« :تو هم با عیسی جلیلی بودی».
70پطرس در حضور همه منكر ش���ده گف���ت« :من نمیدانم
تو چه میگویی71 ».پطرس از �آنجا به طرف در حیاط رفت
و در �آنجا کنیز دیگری او را دیده ب���ه اطرافیان خود گفت:
«این شخص با عیسای ناصری بود72 ».باز هم پطرس منكر
شده گفت« :من قسم میخورم كه �آن مرد را نمیشناسم».
73كمی بعد کسانیکه �آنجا ایستاده بودند ،نزد پطرس �آمده
به او گفتن���د« :البتّه تو یکی از �آنها هس���تی زیرا از لهجهات
پیداس���ت74 ».ا ّما پطرس سوگند خورده گفت« :لعنت خدا
بر من اگر �آن مرد را بشناسم ».در همان لحظه خروس بانگ
زد 75و پطرس بهیاد �آورد كه عیس���ی به او گفته بود« :پیش
از �آنك���ه خروس بخواند ،تو س���ه بار خواه���ی گفت كه مرا
نمیشناس���ی ».پس بیرون رفت و زار زار گریس���ت.
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عیسی در حضور پیالطس

(مرقس 1 ،15:لوقا 123:2-؛ یوحنا 2818:)32-

وقتی صبح شد ،سران كاهنان و مشایخ قوم در
جلسهای تصمیم گرفتند كه چگونه عیسی را به
قتل برس���انند2 .پس از �آن او را دست بسته برده به پیلاطس،
فرماندار رومی ،تحویل دادند.
مرگ یهودا

(کارهای رسولان 181:)19-

3وقتی یهودای خائن دید كه عیسی محكوم شده است ،از
كار خود پشیمان شد و س���ی س ّکۀ نقره را به سران كاهنان و
مشایخ باز گردانید 4و گفت« :من گناه کردهام كه به یک مرد
بیگناه خیانت كرده ،باعث مرگ او شدهام».
ا ّما �آنها گفتند« :دیگر به ما مربوط نیست ،خودت میدانی!»
5پس او پولها را در معبد بزرگ روی زمین پرت كرد و بیرون
رفته خود را با طناب خفه نمود.
6سران كاهنان پول را برداشته گفتند« :نمیشود این پول را
به بیتالمال معبد بزرگ ریخت ،زیرا خونبهاست7 ».بنابراین
پس از مش���ورت ،با �آن پول مزرعۀ کوزهگر را خریدند تا برای
خارجیهای مقیم اورشلیم گورستانی داشته باشند8 .به این دلیل
�آن زمین تا به امروز« ،مزرعۀ خون» خوانده میشود.
9به این وسیله پیشگویی ارمیای نبی تح ّقق یافت كه میگوید:
«�آنها �آن سی س ّکۀ نقره ،یعنی قیمتی را كه قوم اسرائیل برای او
تعیین كرده بود ،گرفتند 10و با �آن مزرعۀ کوزهگر را خریدند.
چنانکه خداوند به من فرموده است».
بازپرسی از عیسی

(مرقس 215:5-؛ لوقا 323:5-؛ یوحنا 3318:)38-

11در این هنگام عیسی را به حضور فرماندار �آوردند .فرماندار از او
پرسید�« :آیا تو پادشاه یهودیان هستی؟» عیسی فرمود« :همان است
كه میگویی12 ».ولی عیسی به اتّهاماتی كه سران كاهنان و مشایخ به
او وارد مینمودند جوابی نمیداد�13 .آنگاه پیلاطس به او گفت�« :آیا
این شهادتهایی را كه علیه تو میدهند نمیشنوی؟» 14ا ّما او حتّی یک
كلمه هم جواب نداد .به طوری که فرماندار بسیار تع ّجب كرد.
حكم قتل عیسی

(مرقس 615:15-؛ لوقا 1323:25-؛ یوحنا 3918:16-)19:

15در زمان عید ،رسم فرماندار این بود كه یک زندانی را به
میل مردم �آزاد میساخت16 .در �آن زمان شخص بسیار معروفی
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به ن���ام باراباس در زندان بود17 .وقت���ی مردم اجتماع كردند،
پیلاط���س به �آنان گفت« :میخواهی���د کدامیک از این دو نفر
را برایتان �آزاد كنم ،باراباس یا عیس���ی معروف به مسیح را؟»
18زیرا او میدانست كه یهودیان از روی حسد عیسی را به او
تسلیم کردهاند.
19هنگامیکه پیلاطس در دیوانخانه نشس���ته بود ،همسرش
پیغامی به این شرح برای او فرستاد« :با �آن مرد بیگناه كاری
نداشته باش ،من دیش���ب بهخاطر او در خوابهایی كه دیدم،
بس���یار ناراحت بودم20 ».ضمناً س���ران كاهنان و مش���ایخ،
جمع ّیت را تشویق نمودند كه از پیلاطس بخواهند كه باراباس
را �آزاد سازد و عیسی را اعدام كند21 .پس وقتی فرماندار از
�آنها پرس���ید« :کدامیک از این دو نف���ر را میخواهید برایتان
�آزاد س���ازم؟» �آنها گفتند« :باراباس را22 ».پیلاطس پرس���ید:
«پس با عیسی معروف به مسیح چه كنم؟» و �آنان یک صدا
گفتند« :مصلوبش كن23 ».پیلاطس سؤال كرده گفت« :چرا؟
چه گناهی كرده اس���ت؟» ا ّما �آنان با فری���ادی بلندتر گفتند:
«مصلوب���ش ك���ن».
24وقتی پیلاطس دید كه دیگر فایدهای ندارد و ممكن است
شورشی ایجاد شود� ،آب خواست و پیش چشم مردم دستهای
خود را شس���ت و گفت« :من از خون این مرد بری هس���تم!
شما مسئولید!» 25مردم یک صدا فریاد كردند« :خون این مرد
به گردن ما و فرزندان ما باشد!» 26پس از �آن باراباس را برای
�آنان �آزاد كرد و دستور داد عیسی را تازیانه بزنند و بسپارند تا
مصلوب گردد.
سربازان عیسی را مسخره میکنند

(مرقس 1615:20-؛ یوحنا 219:)3-

27س���ربازان پیلاطس عیسی را به حیاط كاخ فرماندار بردند
و تمام سربازان به دور او جمع شدند28 .اول لباس عیسی را
در �آوردند و ردای ارغوانی رنگی به او پوشانیدند 29و تاجی از
خار بافته بر سرش نهادند و چوبی به دست او دادند و در برابر
او زانو زده به طعنه میگفتند« :درود بر پادشاه یهود�30 ».آنها
�آب دهان بر او انداخته و با چوبی كه در دستش بود بر سرش
میزدند31 .سر انجام از مسخره كردن او دست برداشتند و �آن
ردا را در �آورده لباس خودش را به او پوش���انیدند� .آنگاه او را
بردند تا مصلوب كنند.
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عیسی را بر صلیب میخكوب میکنند

(مرقس 2115:32-؛ لوقا 2623:43-؛ یوحنا 1719:)27-

32در سر راه با مردی قیروانی به نام شمعون روبهرو شدند و
او را مجبور كردند كه صلیب عیسی را حمل كند33 .وقتی به
محلی به نام جلجتا یعنی جمجمه رسیدند34 ،شراب �آمیخته
به داروی بیه���وش كننده به او دادند ،ا ّما وقتی �آن را چش���ید
نخواست بنوش���د�35 .آنها او را به صلیب میخكوب كردند.
�آنگاه لباسهایش را به قید قرعه میان خود تقسیم نمودند 36و
برای پاسداری در �آنجا نشستند37 .جرم او را بر لوحی به این
شرح نوشتند« :این است عیسی ،پادشاه یهود» و بر بالای سرش
نصب كردند38 .دو راهزن را نیز با او مصلوب كردند ،یکی
در سمت راست و دیگری در س���مت چپ او39 .کسانیکه
از �آنجا میگذشتند سرهای خود را میجنبانیدند و با دشنام به
او میگفتند«40 :تو كه میخواستی معبد بزرگ را خراب کنی
و �آن را در سه روز از نو بسازی ،اگر واقعاً پسر خدا هستی از
صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده41 ».همچنین س���ران
كاهنان و علما و مشایخ یهود او را مسخره كرده ،میگفتند:
«42او دیگران را نجات میداد ،ا ّما نمیتواند خودش را نجات
دهد .اگر پادشاه اسرائیل است ،حالا از صلیب پایین بیاید و ما
به او ایمان خواهیم �آورد43 .او به خدا توکّل داشت و میگفت
كه فرزند خداست ،پس اگر خدا را دوست داشته باشد او را
�آزاد میس���ازد44 ».حتّی راهزنانی هم كه با او مصلوب شده
بودند ،همینطور به او توهین میکردند.
مرگ عیسی

(مرقس 3315:41-؛ لوقا 4423:49-؛ یوحنا 2819:)30-

45از ظهر تا س���اعت س���ه بعد از ظهر تاریكی تمام زمین را
فراگرفت46 .نزدیک ساعت سه عیسی با صدای بلند فریاد كرد:
«ایلی ،ایلی ،لما سبقتنی؟» یعنی «خدای من ،خدای من ،چرا
مرا ترک كردی؟» 47بعضی از کس���انیکه �آنجا ایستاده بودند
این را شنیده گفتند« :الیاس را میخواند48 ».یکی از �آنان فوراً
دوید و اسفنجی را �آورده ،در شراب تُرشیده فرو برد و بر نوک
چوبی قرار داده ،جلوی دهان عیسی برد49 .ا ّما دیگران گفتند:
«بگذارید ببینیم �آیا الیاس می�آید او را نجات دهد یا نه!» 50عیسی
بار دیگر فریاد بلندی كشید و جان سپرد.
51در �آن لحظه پردۀ اندرون مقدّس معبد بزرگ از بالا تا به
پایین دو پاره ش���د و چنان زمین لرزهای شد كه تخته سنگها
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شكافته 52و قبرها باز ش���دند و بسیاری از مقدّسین كه خفته
بودند برخاستند 53و از قبرهای خود بیرون �آمده ،بعد از رستاخیز
عیس���ی به شهر مقدّس وارد شدند و بس���یاری از مردم �آنان را
دیدند54 .وقتی افسر رومی و افراد او كه به پاسداری از عیسی
مشغول بودند ،زمین لرزه و همۀ ماجرا را دیدند بسیار ترسیدند
و گفتند« :بدون شک این مرد پس���ر خدا بود55 ».ع ّدهای از
زنها كه عیس���ی را خدمت میکردند و به دنب���ال او از جلیل
�آمده بودند در �آنجا حضور داشتند و از دور ناظر جریان بودند.
56در میان �آنان مریم مجدلیه ،مریم مادر یعقوب و یوس���ف و
مادر پسران زِبدی دیده میشدند.
تدفین عیسی

(مرقس 4215:47-؛ لوقا 5023:56-؛ یوحنا 3819:)42-

57در وقت غروب مردی ثروتمند به نام یوسف كه اهل رامه و
یکی از پیروان عیسی بود رسید58 .او به حضور پیلاطس رفت
و تقاضا نمود جسد عیسی به او داده شود .پیلاطس دستور داد
كه �آن را به او بدهند59 .یوسف جسد را برده در پارچۀ كتانی
تازه پیچید 60و در قبر خود كه تازه از سنگ تراشیده بود ،قرار
داد و �آنگاه سنگ بزرگی در جلوی �آن غلطانیده رفت61 .مریم
مجدلیه و �آن مریم دیگر نیز در �آنجا مقابل قبر نشسته بودند.
پاسداری از مقبره

62روز بعد ،یعنی صبح روز سبت ،سران كاهنان و فریسیان
به طور دسته جمعی نزد پیلاطس رفته 63گفتند« :عالیجناب،
ما بهیاد داریم كه �آن گمراه كننده وقتی زنده بود گفت كه من
پس از س���ه روز از نو زنده خواهم شد64 .پس دستور بفرما تا
روز سوم ،قبر تحت نظر باشد ،وگرنه امكان دارد شاگردان او
بیایند و جسد او را بدزدند و �آنگاه به مردم بگویند كه او پس
از مرگ زنده ش���ده است و به این ترتیب در �آخر كار مردم را
بیشتر از اول فریب دهند65 ».پیلاطس گفت« :شما میتوانید
نگهبانانی در �آنجا بگمارید .بروید و تا �آنجا كه ممكن است
از �آن محافظت كنید66 ».پس �آنها رفته قبر را ُمهر و ُموم كرده،
پاسدارانی در �آنجا گماردند تا از قبر نگهبانی كنند.
رستاخیز عیسی

(مرقس 1610- 1:؛ لوقا 241:12-؛ یوحنا 201:)10-

28

بعد از روز سبت ،در سپیده َدم صبح روز یكشنبه،
مریم مجدلیه و �آن مریم دیگر به دیدن قبر رفتند.
2ناگاه زمین لرزه شدیدی رخ داد ،زیرا فرشتۀ خداوند از �آسمان
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نازل شده به سوی س���نگ �آمد و �آن را به كناری غلطانیده بر
روی �آن نشست3 .صورت او مثل برق میدرخشید و لباسهایش
مانند برف س���فید بود4 .از دیدن این منظره نگهبانان از ترس
لرزیدند و مانند مرده به زمین افتادند.
�5آنگاه فرش���ته به زنها گفت« :نترسید! میدانم كه به دنبال
عیسی مصلوب میگردید6 .او اینجا نیست .چنانکه خود او
قبلا ً گفته بود ،پس از مرگ زنده گشت .بیایید و جایی را كه
او خوابیده بود ،ببینید 7و زود بروید و به شاگردان او بگویید
كه او پس از مرگ زنده ش���ده اس���ت و قبل از شما به جلیل
خواهد رفت و ش���ما او را �آنجا خواهید دید� .آنچه را به شما
گفتم بهخاطر داشته باشید».
�8آنها با عجله و ترس و در عین حال ش���اد و خوش���حال از
قبر خارج ش���دند و دواندوان رفتند تا این خبر را به شاگردان
برس���انند9 .در ضمن راه ،ناگهان عیس���ی با �آنان روبهرو شده
گفت« :س���لام بر ش���ما!» زنها جلو �آمدند و بر قدمهای او به
خاک افتاده ،در مقابل او سجده كردند�10 .آنگاه عیسی به �آنان
فرمود« :نترس���ید ،بروید و به برادران من بگویید كه به جلیل
بروند و در �آنجا مرا خواهند دید».
گزارش نگهبانان

11وقتی زنها در راه بودند ،بعضی از نگهبانان به شهر رفته،
�آنچه را كه اتّفاق افتاده بود ،به س���ران كاهنان گزارش دادند.
12سران كاهنان پس از ملاقات و مشورت با مشایخ پول زیادی
به س���ربازان دادند 13تا اینكه �آنها بگویند« :شاگردان او شبانه
�آمدند و هنگامیکه ما در خواب بودیم ،جس���د را دزدیدند».
14و نیز افزودند« :اگر این موضوع به گوش فرماندار برسد ،ما
خودمان او را قانع میکنیم و نمیگذاریم كه ش���ما به زحمت
بیفتید15 ».پس نگهبانان پول را گرفته طبق دس���تور �آنان عمل
كردند و این موضوع تا به امروز در بین یهودیان شایع است.
ظهور عیسی به شاگردان

(مرقس 1416:18-؛ لوقا 3624:49-؛ یوحنا
1920:23-؛ کارهای رسولان 61:)8-

16یازده شاگرد عیسی به جلیل ،به �آن كوهی كه عیسی گفته
بود� ،آنان را در �آنجا خواهد دید ،رفتند17 .وقتی �آنها عیسی را
دیدند ،او را پرستش كردند .هرچند كه بعضی در شک بودند.
�18آنگاه عیس���ی جلوتر �آمده برای �آنان صحبت كرد و فرمود:
«تمام قدرت در �آس���مان و بر زمین به من داده ش���ده اس���ت.
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19پس بروید و همۀ ملّتها را شاگرد من سازید و �آنها را به نام
پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید 20و تعلیم دهید كه همۀ
چیزهایی را كه به شما گفتهام ،انجام دهند و بدانید كه من هر
روزه تا �آخر زمان با شما هستم».
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،لیست فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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انجیل َمر ُقس
معرفی کتاب
ّ

انجیل مرقس با پیام خبرخوش دربارۀ عیسی مسیح پسر خدا
�آغاز میش���ود .در انجیل مرقس عیس���ی به عنوان مرد عمل و
اختیار تصویر ش���ده ،اختیارات او در تعالیم ،در تسلّط داشتن
بر ارواح خبیث و در بخشش گناهان مردم مشاهده میشود.
عیس���ی ،دربارۀ خودش به عنوان (پسر انسان) سخن میگوید
كه به زمین �آمده تا جان خود را در راه نجات گناهكاران فدا
سازد و �آنها را �آزاد و رستگار نماید.
مرقس خیلی �آشکارا و صریح عیسی را از روی کارهایش مع ّرفی
میكند و در مقابل ،بر گفتار و تعالیم وی زیاد تكیه نمیكند.
پس از مقدّمهای كوتاه دربارۀ یحیای تعمیددهنده ،تعمید یافتن
عیسی و �آزمایشهای او ،فوراً به رسالت عیسی در شفای مریضان
و تعالیم او میپردازد .هرچه زمان میگذرد ،شاگردان او بیشتر
او را درک میكنن���د و از طرفی دش���منیها از طرف مخالفان
عیسی شدیدتر میشود .در فصلهای �آخر شرح كارها و وقایع
هفته �آخر زندگی عیسی بر روی زمین به ویژه ماجرای مصلوب
شدن او و سپس رستاخیزش را بیان میكند.
تقسیمبندی کتاب

آغاز انجیل 11:13-
خدمات عمومی عیسی در جلیل 141:50-9:
از جلیل تا اورشلیم 110:52-
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن 111:47-15:
رستاخیز عیسی 116:8-
ظهور و صعود عیسی بعد از زنده شدن 916:20-
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1

یحیای تعمیددهنده

(متّی 13:12-؛ لوقا 13:18-؛ یوحنا 191:)28-

ابتدای انجیل عیسی مسیح پسر خدا2 :در كتاب اشعیای
نبی �آمده است كه:
«من قاصد خود را پیشاپیش تو میفرستم،
او راه تو را باز خواهد كرد.
 3ندا کنندهای در بیابان فریاد میزند:
راه خداوند را �آماده سازید و
مسیر او را راست گردانید».
4یحیای تعمید دهنده در بیابان ظاهر ش���د و اعلام كرد كه
مردم ب���رای �آمرزش گناهان ،باید توبه كنن���د و تعمید بگیرند.
5مردم از تمام سرزمین یهودیه و شهر اورشلیم نزد او میرفتند
و با اعتراف به گناهان خود ،در رود اردن به وسیلۀ او تعمید
میگرفتند6 .لباس یحیی از پش���م شتر بود و كمربندی چرمی
به كمر میبست و خوراكش ملخ و عسل صحرایی بود7 .او
اعلام كرده گفت« :بعد از من مردی تواناتر از من می�آید كه
من لایق �آن نیستم كه خم شوم و بند كفشهایش را باز كنم.
8من شما را با �آب تعمید میدهم ،ا ّما او شما را با روحالقدس
تعمید خواهد داد».
تعمید و آزمایش عیسی

(متّی 133:11-4:؛ لوقا 213:22-؛ 14:)13-

9در این هنگام عیسی از ناصرۀ جلیل �آمد و در رود اردن از
یحیی تعمید گرفت10 .همینکه عیسی از �آب بیرون �آمد ،دید
كه �آسمان شكافته شد و روحالقدس به صورت كبوتری به سوی
او فرود �آمد11 .و �آوازی از �آسمان شنیده شد كه میگفت« :تو
پسر عزیز من هستی ،از تو خشنودم12 ».فوراً روح خدا او را به
بیابان برد13 .او مدّت چهل روز در بیابان بود و شیطان او را
وسوسه میکرد .عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان
او را خدمت میکردند.
دعوت چهار ماهیگیر

(متّی 124:22-؛ لوقا 144:15-؛ 15:)11-

14پس از بازداش���ت یحیی ،عیس���ی به اس���تان جلیل �آمد و
مژدۀ خدا را اعلام فرمود 15و گفت« :س���اعت مق ّرر رسیده و
پادشاهی خدا نزدیک اس���ت .توبه كنید و به این مژده ایمان
�آوری���د16 ».وقتی عیس���ی در كنار دریاچۀ جلی���ل قدم میزد،
شمعون و برادرش اندریاس را دید كه تور به دریا میانداختند
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چون ماهیگیر بودند17 .عیسی به �آنها فرمود« :دنبال من بیایید
تا ش���ما را ص ّیاد مردم گردانم�18 ».آن دو نفر فوراً تورهایشان
را گذاش���ته ،به دنبال او رفتند19 .كمی دورتر عیسی ،یعقوب
پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید كه در قایقی مشغول �آماده
كردن تورهای خود بودند20 .عیسی �آن دو نفر را نیز فوراً نزد
خود خواند� .آنها پدر خود زِبدی را با كارگرانش در قایق ترک
كردند و به دنبال او رفتند.
شفای مرد دیوانه

(لوقا 314:)37-

21عیسی و شاگردانش وارد كفرناحوم شدند و همینکه روز
س���بت فرا رسید ،عیسی به كنیسه رفت و به تعلیم پرداخت.
22م���ردم از طرز تعلیم او حیران ماندند ،زیرا برخلاف علمای
یه���ود ،او با اقتدار و اختیار به �آنها تعلیم میداد23 .در همان
موقع مردی كه روح پلید داش���ت ،وارد كنیس���ه شد و فریاد
زد«24 :ای عیسای ناصری با ما چهکار داری؟ �آیا �آمدهای تا
ما را نابود كنی؟ من میدانم تو كیس���تی ،ای قدّوس خدا».
25ا ّما عیس���ی او را س���رزنش كرده گفت« :ساكت شو و از
این مرد بیرون بیا26 ».روح پلید �آن مرد را تكان س���ختی داد
و با فریاد بلند از او خارج ش���د27 .همه چنان حیران شدند،
كه از یكدیگر میپرس���یدند« :این چیست؟ چه تعالیم تازهای
اس���ت و با چه قدرتی ب���ه ارواح پلید فرم���ان میدهد و �آنها
اطاع���ت میکنن���د!»
28بزودی شهرت او در سراسر جلیل پیچید.
شفای دردمندان

(متّی 148:17-؛ لوقا 384:)41-

29عیسی و شاگردانش از كنیسه بیرون �آمدند و به اتّفاق یعقوب
و یوحنا یکراست به خانۀ شمعون و اندریاس رفتند30 .مادر
زن شمعون تب داشت و خوابیده بود .به محض اینكه عیسی
به �آنجا رسید او را از حال �آن زن باخبر كردند31 .عیسی نزد
او رفت ،دستش را گرفت و او را برخیزانید ،تبش قطع شد و
به پذیرایی �آنها پرداخت.
32وقتی خورش���ید غروب كرد و ش���ب شد ،همۀ بیماران و
دیوانگان را نزد او �آوردند33 .تمام مردم شهر در جلوی �آن خانه
جمع شدند34 .عیسی بیماران بسیاری را كه امراض گوناگون
داشتند ،ش���فا داد و دیوهای زیادی را بیرون كرد و نگذاشت
�آنها حرفی بزنند ،چون او را میشناختند.
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موعظه در جلیل

(لوقا 424:)44-

35سحرگاه روز بعد ،عیسی از خواب برخاسته از منزل خارج
ش���د و به جای خلوتی رفت و مشغول دعا ش���د36 .شمعون
و همراهانش به جس���تجوی او پرداختند37 .و وقتی او را پیدا
كردند به او گفتند« :همه به دنبال تو میگردند».
38عیسی به �آنها فرمود« :به جاهای دیگر و شهرهای اطراف
برویم تا در �آنجا هم پیام خود را برسانم ،چون من برای همین
منظور �آمدهام».
39عیسی در سراسر جلیل میگشت و در کنیسهها پیام خود
را اعلام میکرد و دیوها را بیرون مینمود.
شفای جذامی

(متّی 18:4-؛ لوقا 125:)16-

40یک نفر جذامی نزد عیسی �آمد ،زانو زد و تقاضای كمک
كرد و گفت« :اگر بخواهی میتوانی مرا پاک سازی».
41دل عیسی به حال او سوخت ،دست خود را دراز كرد،
او را لمس نمود و فرمود« :البتّه میخواهم ،پاک شو42 ».فوراً
جذامش برطرف شد و پاک گشت43 .بعد عیسی درحالیکه
او را مرخّص میکرد با ت�أكید فراوان 44به او فرمود« :مواظب
باش به كسی چیزی نگویی ،بلكه برو خود را به كاهن نشان
بده و بهخاطر اینكه پاک شدهای قربانیای را كه موسی حكم
كرده ،تقدیم كن تا برای شفای تو شهادتی باشد».
45ا ّما �آن مرد رفت و این خبر را در همهجا منتش���ر كرد .به
طوری که عیسی دیگر نمیتوانست �آشكارا وارد شهر بشود.
بلكه در جاهای خلوت شهر میماند و مردم از همه طرف نزد
او میرفتند.

2

شفای مفلوج

(متّی 19:8-؛ لوقا 175:)26-

بعد از چند روز عیسی به كفرناحوم برگشت و به همه
خبر رسید كه او در منزل است2 .عدّۀ زیادی در �آنجا
جمع شدند ،به طوری که حتّی در جلوی در خانه هم جایی
نبود و عیسی پیام خود را برای مردم بیان میکرد3 .ع ّدهای مرد
مفلوجی را كه به وسیلۀ چهار نفر حمل میشد ،نزد او �آوردند.
4ا ّما به علّت زیادی جمع ّیت ،نتوانستند او را نزد عیسی بیاورند.
پس سقف اتاقی را كه عیسی در �آنجا بود ،برداشتند و وقتی �آنجا
را باز كردند مرد مفلوج را درحالیکه روی تشک خود خوابیده
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بود ،پایین گذاشتند5 .عیسی وقتی ایمان ایشان را دید ،به مرد
مفلوج گفت« :ای فرزند ،گناهان تو �آمرزیده شد».
6چند نفر از علمای یهود كه �آنجا نشسته بودند ،پیش خود فكر
كردند«7 :چرا این شخص چنین میگوید؟ این كفر است .چه
کسی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟» 8عیسی فوراً فهمید
�آنها چه اف���كاری در دل خود دارند .پس به �آنها فرمود« :چرا
چنین افكاری را در دل خود راه میدهید؟ �9آیا به این مفلوج
گفتن 'گناهانت �آمرزیده شد' �آسانتر است یا گفتن 'برخیز تشک
خود را بردار و راه برو'؟ 10ا ّما تا شما بدانید که پسر انسان در
روی زمین حق �آمرزیدن گناهان را دارد ».به �آن مفلوج فرمود:
«11به تو میگویم برخیز ،تشک خود را بردار و به خانه برو».
12او برخاست و فوراً تشک خود را برداشت و در برابر چشم
همه خارج شد .همه بسیار تع ّجب كردند و خدا را حمدكنان
میگفتند« :ما تا به حال چنین چیزی ندیدهایم».
دعوت از الوی

(متّی 99:13-؛ لوقا 275:)32-

13بار دیگر عیس���ی به كنار دریا رفت ،مردم نزد او �آمدند و
او به تعلیم �آنان پرداخت14 .همچنانکه میرفت لاوی پس���ر
َحلفی را دید ،كه در محل وصول عوارض نشسته بود .عیسی
به او گف���ت« :به دنبال من بیا ».لاوی برخاس���ت و به دنبال
او رفت15 .وقتی عیسی در خانۀ لاوی سر سفره نشسته بود،
عدّۀ زیادی از باجگیران و خطاكاران با او و شاگردانش نشسته
بودند ،چون بسیاری از �آنها پیرو او بودند16 .وقتی ع ّدهای از
علمای فریسی او را دیدند ،كه با باجگیران و خطاكاران غذا
میخورد ،به شاگردانش گفتند« :چرا با باجگیران و خطاكاران
غذا میخورد؟» 17عیسی این را شنید و به �آنها فرمود« :بیماران
احتیاج به طبیب دارند ،نه تندرستان .من �آمدهام تا خطاكاران
را دعوت نمایم ،نه پرهیزكاران را».
دربارۀ روزه

(متّی 149:17-؛ لوقا 335:)39-

18هنگامیکه شاگردان یحیی و فریسیان روزهدار بودند ،ع ّدهای
نزد عیسی �آمدند و پرسیدند« :چرا شاگردان یحیی و فریسیان
روزه میگیرند ،ا ّما شاگردان تو روزه نمیگیرند؟»
19عیس���ی به �آنها فرمود�« :آیا میتوان انتظار داشت دوستان
داماد تا زمانیکه داماد با �آنهاست روزه بگیرند؟ نه ،تا زمانیكه
داماد با �آنهاست �آنها روزه نمیگیرند20 .ا ّما زمانی خواهد �آمد
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كه داماد از ایشان گرفته میش���ود ،در �آن وقت روزه خواهند
گرفت21 .هیچکس لباس كهنه را با پارچۀ نو وصله نمیکند.
اگر چنین كند �آن وصله از لباس جدا میگردد و پارگی بدتری
بجا میگذارد22 .همچنین هیچکس شراب تازه را در مشکهای
كهنه نمیریزد .اگر چنین كند ش���راب ،مش���ک را میتركاند
و مشک و ش���راب هر دو از بین میروند .ش���راب تازه را در
مشکهای نو باید ریخت».
دربارۀ سبت

(متّی 112:8-؛ لوقا 16:)5-

23در یک روز سبت ،عیسی از میان مزارع گندم میگذشت
و شاگردانش درحالیکه راه میرفتند شروع به چیدن خوشههای
گندم كردند24 .فریسیان به او گفتند« :نگاه كن ،چرا شاگردان
تو كاری میکنند كه در روز س���بت جایز نیس���ت؟» 25عیسی
فرمود« :مگر نخواندهاید كه داوود وقتی خود و یارانش گرسنه و
محتاج بودند چه كرد؟ 26در زمانی كه ابیاتار كاهن اعظم بود،
به خانۀ خدا وارد ش���د و نان تقدیس شده را كه جز كاهنان،
كسی حق خوردن �آنها را نداشت ،خورد و به همراهان خود
نیز داد27 ».و به �آنها فرمود« :سبت برای انسان به وجود �آمد،
نه انسان برای سبت28 .بنابراین پسر انسان صاحب اختیار روز
سبت هم هست».

3

شفای مرد علیل

(متّی 912:14-؛ لوقا 66:)11-

عیسی بار دیگر به كنیسه رفت .در �آنجا مردی حضور
داشت ،كه دستش خشک شده بود2 .فریسیان مراقب
بودند ببینند� ،آیا عیسی او را در روز سبت شفا میدهد تا اتّهامی
علیه او پیدا كنند3 .عیس���ی به �آن مرد علیل فرمود« :بیا جلو
بایست4 ».بعد به �آنها گفت�« :آیا در روز سبت خوبی كردن
رواس���ت یا بدی كردن؟ نجات دادن یا كشتن؟» �آنها خاموش
ماندند5 .عیسی با خش���م به �آنها نگاه كرد ،زیرا از سنگدلی
�آنها مت�أس���ف بود و س���پس به �آن مرد فرمود« :دستت را دراز
كن ».او دستش را دراز كرد و مانند اول سالم شد6 .فریسیان
فوراً از �آنجا خارج شدند تا با طرفداران هیرودیس برای از بین
بردن عیسی توطئه بچینند.
جمعیتی در كنار دریا
ّ

7عیسی با شاگردانش به كنار دریا رفت .عدّۀ زیادی به دنبال
او میرفتند .این اشخاص از جلیل و یهودیه 8و اورشلیم و ادومیه
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و از �آن طرف رود اردن و از قسمتهای صور و صیدون �آمده
بودند .این جمع ّیت انبوه ،شرح كارهای او را شنیده و به نزدش
�آمدند9 .پس او به شاگردانش گفت ،كه قایقی برایش حاضر
كنند تا از ازدحام مردم دور باش���د10 .چون �آنقدر بیماران را
ش���فا داده بود ،كه همه به طرف او هجوم می�آوردند تا او را
لمس كنن���د11 .همینطور ارواح پلید وقتی او را میدیدند ،در
جلوی او به خاک میافتادند و با صدای بلند فریاد میکردند:
«تو پسر خدا هستی!» 12عیسی با ت�أكید به �آنها امر میکرد كه
این را به كسی نگویند.
انتخاب دوازده رسول

(متّی 110:4-؛ لوقا 126:)16-

13بعد از �آن عیسی به بالای كوهی رفت و اشخاصی را كه
میخواست نزد خود خواند و �آنها پیش او رفتند14 .او دوازده
نفر را تعیین كرد تا نزد او باش���ند و تا �آنها را برای اعلام پیام
خود بفرس���تد 15و قدرت بیرون كردن دیوها را داشته باشند.
16دوازده نفری كه انتخاب كرد عبارتند بودند از :شمعون كه
عیسی به او لقب پطرس داد17 ،یعقوب فرزند زِبدی و برادرش
یوحنا ك���ه به �آنها لقب «بوانرجس» یعنی «رعد�آس���ا» داد18 .و
فیلیپس و برتولما و متّی و توما و یعقوب پسر َحلفی
اندریاس و ُ
و تدی و شمعون غیور 19و یهودای اسخریوطی كه بعدها عیسی
را تسلیم كرد.
عیسی و بعلزبول

(متّی 2212:32-؛ لوقا 1411:23-؛ 10)12:

20عیسی به منزل رفت .باز هم جمع ّیت زیادی در �آنجا جمع
شد ،به طوری که او و شاگردانش فرصت غذا خوردن نداشتند.
21وقتی خویشاوندان او این را شنیدند� ،آمدند تا او را با خود ببرند،
چون بعضی میگفتند كه او دیوانه شده است22 .علمایی هم
كه از اورشلیم �آمده بودند ،میگفتند« :او تحت فرمان بعلزبول
است و دیوها را به یاری رئیس دیوها بیرون میکند».
23پس عیسی از مردم خواس���ت كه جلو بیایند و برای �آنها
مثلهایی �آورد و گفت« :شیطان چطور میتواند شیطان را بیرون
كن���د؟ 24اگر در مملكتی تفرقه باش���د� ،آن مملكت نمیتواند
دوام بیاورد25 .و اگر در خان���وادهای تفرقه بیفتد� ،آن خانواده
نمیتواند پایدار بماند26 .اگر شیطان نیز علیه شیطان قیام كند
و در او تفرقه پیدا شود دیگر نمیتواند دوام بیاورد و سلطنتش
به پایان خواهد رسید.
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«27همچنین هیچک���س نمیتواند به خانۀ مرد زور�آوری وارد
ش���ود و اموال او را غارت كند ،مگر اینکه اول �آن زورمند را
ببندد و پس از �آن خانهاش را غارت نماید28 .بدانید هر نوع
گناه و كفری كه انسان مرتكب شده باشد ،قابل �آمرزش است.
29ا ّما هرکه به روحالقدس كف���ر بگوید تا ابد �آمرزیده نخواهد
شد ،نه در این دنیا و نه در دنیای �آینده30 ».عیسی این َمثَل را
�آورد چون ع ّدهای میگفتند« :او روح پلید دارد».
مادر و برادران عیسی

(متّی 4612:50-؛ لوقا 198:)21-

31مادر و برادران عیسی �آمدند و بیرون ایستاده ،پیغام فرستادند
كه عیسی نزد �آنها برود32 .جمع ّیت زیادی دور او نشسته بودند
و به او خبر دادند كه« :مادر و برادران تو بیرون ایس���تادهاند و
تو را میخواهند33 ».عیس���ی جواب داد« :مادر من كیست؟
برادران من چه كسانی هستند؟» 34و به کسانیکه اطراف او
نشس���ته بودند نگاه كرده ،گفت« :اینها م���ادر و برادران من
هس���تند35 .چون هرک���س ارادۀ خدا را انج���ام دهد ،برادر و
خواهر و مادر من است».

4

َم َثل برزگر

(متّی 113:9-؛ لوقا 48:)8-

عیس���ی باز ه���م در كنار دریاچۀ جلیل ب���ه تعلیم مردم
پرداخ���ت .جمع ّیت زی���ادی دور او جمع ش���دند ،به
طوری که مجبور شد به قایقی كه روی �آب بود ،سوار شود
و در �آن بنش���یند .مردم در كنار ساحل ایستاده بودند 2و او
ب���ا َمثَ���ل تعالیم زیادی ب���ه �آنها داد .در ضم���ن تعلیم به �آنها
گفت«3 :گوش كنید :برزگری برای كاش���تن بذر به صحرا
رفت4 .وقتی مشغول پاشیدن بذر بود ،مقداری از بذرها در
راه افت���اد و پرندگان �آمده �آنها را خوردند5 .بعضی از بذرها
روی س���نگلاخ ،جاییكه خاک ك���م بود افتاد و چون زمین
عمقی نداش���ت ،زود سبز ش���د6 .ا ّما وقتی خورشید بر �آنها
تابید ،همه سوختند و چون ریشهای نداشتند ،خشک شدند.
7مقداری از بذرها در میان خارها افتادند و خارها رشد كرده
�آنها را خف���ه كردند و جوانهها حاصلی نیاوردند8 .و بعضی
از بذرها در داخل خاک خوب افتادند و س���بز ش���ده ،رشد
كردند و ثمر �آوردند و حاصل �آنها س���ی برابر ،ش���صت برابر
و صد برابر بود9 ».و بعد عیس���ی اضافه كرد« :هرکه گوش
ش���نوا دارد ،بش���نود».
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مقصود َم َثلها

(متّی 1013:17-؛ لوقا 98:)10-

10وقتی عیس���ی تنها بود ،همراهانش با �آن دوازده نفر دربارۀ
این َمثَلها از او س���ؤال كردند11 .او جواب داد« :قدرت درک
اسرار پادشاهی خدا به شما عطا شده است ا ّما برای دیگران
همهچیز به صورت َمثَل بیان میشود 12تا:
'دایماً نگاه كنند و چیزی نبینند،
پیوسته بشنوند و چیزی نفهمند،
مبادا به سوی خدا برگردند و �آمرزیده شوند»'.
توضیح َم َثل برزگر

(متّی 1813:23-؛ لوقا 118:)15-

13سپس عیسی به �آنها گفت« :شما این َمثَل را نمیفهمید؟
پس چگونه سایر مثلها را خواهید فهمید؟ 14برزگر ،كلام خدا
را پخش میکند15 .دانههایی كه در كنار راه میافتند كسانی
هس���تند كه به محض اینکه كلام خدا را میش���نوند ،شیطان
می�آید و كلامی را كه در دلهایشان كاشته شده است میرباید.
16دانههایی كه در زمین سنگلاخ میافتد ،مانند كسانی هستند
كه به محض شنیدن كلام خدا با خوشحالی �آن را قبول میکنند.
17ا ّما كلام در �آنها ریشه نمیگیرد و دوامی ندارد و وقتی بهخاطر
كلام ،زحمت و یا گرفتاری برای �آنها پیش می�آید ،فوراً دلسرد
میشوند18 .دانههایی كه در میان خارها میافتند ،مانند كسانی
هستند كه كلام را میشنوند 19ا ّما نگرانیهای زندگی و عشق
به مال دنیا و هوی و هوس و چیزهای دیگر ،داخل میشوند
و كلام را خفه میکنند و �آن را بیثمر میسازند20 .و بذرهایی
كه در خاک خوب میافتند مانند كسانی هستند كه كلام را
میشنوند و از �آن استقبال میکنند و سی برابر و شصت برابر
و صد برابر ثمر می�آورند».
چراغ زیر تشت

(لوقا 168:)18-

21عیس���ی به �آنها فرمود�« :آیا كس���ی چراغ را می�آورد تا �آن
را زیر تش���ت یا تخت بگذارد؟ البتّه نه� ،آن را می�آورد تا روی
چراغپایهای بگذارد22 .هیچ چیز پنهانی نیست كه �آشكار نگردد
و هیچ چیز پوشیدهای نیست كه پرده از رویش برداشته نشود.
23اگر گوش شنوا دارید ،بشنوید».
24باز به �آنها فرمود« :در �آنچه میشنوید دقّت كنید .با هر پیمانهای
كه بدهید ،با همان پیمانه هم میگیرید و چیزی هم علاوه بر �آن
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دریافت میدارید25 .هرکه دارد به او بیش���تر داده خواهد شد و
�آنکه ندارد �آنچه را هم دارد ،از دست خواهد داد».
َم َثل روییدن دانه

26عیسی فرمود« :پادشاهی خدا ،مانند مردی است كه در
مزرعۀ خود بذر میپاشد27 .دانه سبز میشود و رشد میکند ا ّما
چطور؟ او نمیداند .شب و روز ،چه او در خواب باشد و چه
بیدار28 ،زمین به خودی خود سبب میشود كه گیاه بروید و
ثمر بیاورد؛ اول جوانه ،بعد خوشه و بعد دانۀ رسیده در داخل
خوشه29 .ا ّما به محض اینکه محصول میرسد ،او با داس خود
به كار مشغول میشود ،چون موسم درو رسیده است».
ردل
َم َثل دانۀ َخ َ

(متّی 3113: 32-و  34لوقا 1813:)19-

30عیسی فرمود« :پادشاهی خدا را به چه چیزی تشبیه كنم و
یا با چه َمثَلی �آن را شرح بدهم؟ 31مانند دانۀ َخر َدلی است كه
در زمین كاشته میشود .خردل كوچكترین دانههای روی زمین
اس���ت32 ،ا ّما وقتیکه كاشته شود ،رشد میکند و از هر بوتۀ
دیگری بلندتر میگردد و شاخههای �آن به اندازهای بزرگ میشود
كه پرندگان میتوانند در میان شاخههای �آن لانه بسازند».
33عیسی با مثلهای زیادی از این قبیل ،پیام خود را تا �آنجا
كه �آنها قادر به فهم �آن بودند ،برای مردم بیان میکرد 34و برای
�آنها بدون َمثَل چیزی نمیگفت .ا ّما وقتی تنها بودند ،همهچیز
را برای شاگردان خود شرح میداد.
آرامش توفان

(متّی 238:27-؛ لوقا 228:)25-

35عصر همان روز عیسی به شاگردان فرمود« :به �آن طرف
دریا برویم36 ».پس �آنها جمع ّیت را ترک كردند و او را با همان
قایقی كه در �آن نشسته بود ،بردند و قایقهای دیگری هم همراه
�آنها بود37 .توفان شدیدی برخاست و امواج به قایق میزد به
طوری که نزدیک بود ،قایق غرق شود38 .در این موقع عیسی
در عقب قایق ،سر خود را روی بالشی گذارده و خوابیده بود.
شاگردانش او را بیدار كردند و به او گفتند« :ای استاد ،مگر
در فكر ما نیستی؟ نزدیک است غرق شویم!»
39او برخاست و با پرخاش به باد فرمان داد و به دریا گفت:
«ساكت و �آرام ش���و ».باد ایس���تاد و �آرامش كامل برقرار شد.
40بعد عیسی به ایشان فرمود« :چرا اینقدر ترسیدهاید؟ �آیا هنوز
ایمان ندارید؟»
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�41آنها وحش���تزده به یكدیگر میگفتند« :این كیست كه
حتّی باد و دریا هم از او اطاعت میکنند؟»

5

اخراج سپاه ارواح پلید

(متّی 288:34-؛ لوقا 268:)39-

به این ترتیب عیسی و شاگردانش به طرف دیگر دریا،
به س���رزمین َجدَریان رفتند2 .همینکه عیسی قدم به
خشكی گذاشت ،مردی كه گرفتار روح پلید بود ،از گورستان
بیرون �آمده ،نزد او رفت3 .او در گورس���تان زندگی میکرد و
هیچکس نمیتوانس���ت او را حتّی با زنجیر در بند نگه دارد.
4بارها او را با كُنده و زنجیر بس���ته بودند ،ا ّما زنجیرها را پاره
كرده و کُندهها را شكس���ته بود و هیچکس نمیتوانست او را
�آرام كند5 .او شب و روز در گورستان و روی ت ّپهها �آواره بود و
دایماً فریاد میکشید و خود را با سنگ مجروح میساخت.
6وقتی عیسی را از دور دید ،دوید و در برابر او سجده كرد
7و با صدای بلند فریاد زد« :ای عیسی ،پسر خدای متعال ،با
من چهکار داری؟ تو را به خدا مرا عذاب نده8 ».زیرا عیسی
به او گفته بود« :ای روح پلید از این مرد بیرون بیا».
9عیسی از او پرسید« :اسم تو چیست؟» او گفت« :اسم من
سپاه است ،چون ما عدّۀ زیادی هس���تیم10 ».و بسیار التماس
كرد ،كه عیسی �آنها را از �آن سرزمین بیرون نكند.
11در این موقع یک گلّۀ بزرگ خوک در �آنجا بود كه روی
ت ّپهها میچریدند12 .ارواح به او التماس كرده گفتند« :ما را به
میان خوکها بفرس���ت تا به �آنها وارد شویم13 ».عیسی به �آنها
اجازه داد و ارواح پلید بیرون �آمدند و در خوکها وارد شدند و
گلّهای كه تقریباً دو هزار خوک بود با سرعت از سراشیبی به
طرف دریا دویدند و در دریا غرق شدند.
14خوکبانان فرار كردند و این خبر را در شهر و حومههای
اطراف پخش كردند .مردم از ش���هر بی���رون رفتند تا �آنچه را
كه اتّفاق افتاده بود ،ببینند15 .وقتی �آنها نزد عیسی �آمدند و
�آن دیوانه را كه گرفتار گروهی از ارواح پلید بود دیدند ،كه
لباس پوش���یده و با عقل س���الم در �آنجا نشسته است ،بسیار
هراسان ش���دند16 .کسانیکه ش���اهد ماجرا بودند� ،آنچه را
كه ب���رای مرد دیوانه و خوکها اتّف���اق افتاده بود ،برای مردم
تعری���ف كردن���د.
17پس مردم از عیسی خواهش كردند از سرزمین �آنها بیرون برود.
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18وقتی عیسی میخواست سوار قایق بشود ،مردی كه قبلا ً دیوانه
بود ،از عیسی خواهش كرد كه به وی اجازه دهد همراه او برود.
19ا ّما عیسی به او اجازه نداد بلكه فرمود« :به منزل خود نزد
خانوادهات برو و �آنها را از �آنچه خداوند از راه لطف خود برای
تو كرده است� ،آگاه كن».
�20آن مرد رفت و �آنچه را عیس���ی برایش انجام داده بود ،در
سرزمین دكاپولس منتشر كرد و همۀ مردم تع ّجب میکردند.
دختر یائیروس و زن بیماری که ردای مسیح را لمس کرد

(متّی 189:26-؛ لوقا 408:)56-

21وقتی عیس���ی دوباره به طرف دیگ���ر دریا رفت ،جمع ّیت
فراوانی در كنار دریا دور او جمع شدند22 .یائیروس سرپرست
كنیسۀ �آن محل �آمد و وقتی او را دید ،در مقابل او سجده كرد
23و با التماس زیاد به او گفت« :دخترم در حال مرگ است.
خواهش میکنم بیا و دس���ت خود را روی او بگذار تا خوب
شود و زنده بماند».
24عیسی با او رفت ،جمع ّیت فراوانی نیز به دنبال او رفتند.
مردم از همه طرف به او هجوم می�آوردند.
25در می���ان �آنها زن���ی بود ،كه مدّت دوازده س���ال مبتلا به
خونریزی بود26 .او متح ّمل رنجهای زیادی از دس���ت طبیبان
بسیاری ش���ده و با وجودیكه تمام دارایی خود را در این راه
صرف كرده بود ،نه تنه���ا هیچ نتیجهای نگرفته بود ،بلكه هر
روز بدتر میشد27 .او دربارۀ عیسی چیزهایی شنیده بود و به
همین دلیل از میان جمع ّیت گذشت و پشت سر عیسی ایستاد.
28او با خود گفت« :حتّی اگر دس���ت خود را به لباسهای او
بزنم ،خوب خواهم شد».
29پس لباس او را لمس كرد و خونریزی او فوراً قطع ش���د و
در وجود خود احس���اس كرد ،كه دردش درمان یافته است.
30در همان وقت عیس���ی پی برد كه ،ق ّوتی از او صادر ش���ده
است .به جمع ّیت نگاهی كرد و پرسید« :چه کسی لباس مرا
لمس كرد؟»
31شاگردانش به او گفتند« :میبینی كه جمع ّیت زیادی به تو فشار
می�آورند پس چرا میپرسی چه کسی لباس مرا لمس كرد؟»
32عیسی به اطراف نگاه میکرد تا ببیند چه کسی این كار را
كرده است33 .ا ّما �آن زن كه درک كرده بود شفا یافته است ،با
ترس و لرز در برابر عیسی به خاک افتاد و تمام حقیقت را بیان
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كرد34 .عیسی به او فرمود« :دخترم ،ایمانت تو را شفا داده
است ،بسلامت برو و برای همیشه از این بلا خلاص شو».
35هنوز صحبت عیسی تمام نشده بود ،كه قاصدانی از خانۀ
سرپرست كنیسه �آمدند و گفتند« :دخترت مرده است .دیگر
چرا استاد را زحمت میدهی؟»
36ا ّما عیسی به سخنان �آنها تو ّجهی نكرد و به سرپرست كنیسه
فرمود« :نترس ،فقط ایمان داشته باش37 ».او به كسی جز پطرس
و یعقوب و برادرش یوحنا اجازه نداد كه به دنبال او برود38 .وقتی
�آنان به خانۀ سرپرست كنیسه رسیدند ،جمع ّیت �آشفتهای را دیدند
كه با صدای بلند گریه و شیون میکردند39 .عیسی وارد منزل
شد و به �آنها فرمود« :چرا شلوغ کردهاید؟ برای چه گریه میکنید؟
دختر نمرده است بلكه در خواب است».
40ا ّما �آنها به او خندیدند .عیسی همه را از خانه بیرون كرد
و پدر و مادر و سه شاگرد خود را به جاییکه دختر بود ،برد.
41و دست دختر را گرفت و فرمود« :طلیتا قومی ».یعنی «ای
دختر ،به تو میگویم برخیز».
42فوراً �آن دختر برخاست و مشغول راه رفتن شد( .او دوازده
ساله بود� ).آنها از این كار مات و مبهوت ماندند 43ا ّما عیسی
با ت�أكید به �آنها امر كرد كه این موضوع را به كسی نگویند و
از �آنها خواست كه به دختر خوراک بدهند.
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مردم ناصره عیسی را رد میکنند

(متّی 5313:58-؛ لوقا 164:)30-

عیسی �آنجا را ترک كرد و به شهر خود �آمد ،شاگردانش
نیز به دنبال او �آمدند2 .در روز سبت ،عیسی در كنیسه
شروع به تعلیم دادن كرد .جمع ّیت زیادی كه صحبتهای او را
ش���نیدند با تع ّجب میگفتند« :این چیزها را از كجا یاد گرفته
است؟ این چه حكمتی است كه به او داده شده كه میتواند
چنین معجزاتی را انجام دهد؟ 3این مگر �آن ن ّجار ،پسر مریم و
برادر یعقوب و یوسف و یهودا و شمعون نیست؟ مگر خواهران او
در بین ما نیستند؟» به این سبب �آنها از او رویگردان شدند.
4عیسی به �آنها فرمود« :یک نبی در همهجا مورد احترام است،
جز در وطن خود و در میان خانوادۀ خویش».
5او نتوانست در �آنجا هیچ معجزهای انجام دهد .فقط دست
خود را روی چند بیمار گذاشت و �آنها را شفا داد 6و از بیایمانی
�آنها در حیرت بود.
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مرقس 6
مأموریت دوازده حواری

(متّی 510:15-؛ لوقا 19:)6-

عیسی برای تعلیم مردم به تمام دهکدههای �آن اطراف رفت.
7بعد دوازده شاگرد خود را احضار كرد و �آنها را دو به دو ،به
م�أموریت فرستاد و به �آنها قدرت داد تا بر ارواح پلید پیروز شوند.
8همچنین به �آنها دستور داده گفت« :برای سفر به جز یک عصا
چیزی برندارید .نه نان و نه کولهبار و نه پول در كمربندهای
خود9 ،فقط نعلین به پا كنید و بیش از یک پیراهن نپوشید».
10عیسی همچنین به �آنها گفت« :هرگاه شما را در خانهای قبول
كنند تا وقتیکه در �آن شهر هستید ،در �آنجا بمانید 11و هرجا
كه شما را قبول نكنند و یا به شما گوش ندهند ،از �آنجا بروید
و گرد پاهای خود را هم برای عبرت �آنها بتكانید».
12پس �آنها به راه افتادند و در همهجا اعلام میکردند كه مردم
باید توبه كنند�13 .آنها دیوهای زیادی را بیرون كردند و بیماران
بسیاری را با روغن تدهین كرده ،شفا دادند.
درگذشت یحیای تعمیددهنده

(متّی 114:12-؛ لوقا 79:)9-

14هیرودیس پادشاه از این جریان باخبر شد ،چون شهرت عیسی
در همهجا پیچیده بود ،بعضی میگفتند« :یحیی تعمیددهنده
زنده ش���ده اس���ت و به همین جهت معجزات بزرگی از او به
ظهور میرسد».
15دیگران میگفتند« :او الیاس است ».ع ّدهای هم میگفتند:
«او نبیای مانند سایر انبیاست».
16ا ّما وقتی هیرودیس این را ش���نید گفت« :این همان یحیی
است كه من سرش را از تن جدا كردم ،او زنده شده است».
17هیرودیس به درخواست زن خود هیرودیا ،دستور داد یحیای
تعمیددهنده را دس���تگیر كنند و او را در بن���د نهاده به زندان
فیلیپس برادر هیرودیس بود18 .یحیی به
بیندازند .هیرودیا قبلا ً زن ُ
هیرودیس گفته بود« :تو نباید با زن برادر خود ازدواج كنی».
19هیرودیا این كینه را در دل داشت و میخواست او را به قتل
برساند ا ّما نمیتوانست20 .هیرودیس از یحیی میترسید؛ زیرا
میدانست او مرد خوب و مقدّسی است و به این سبب رعایت
حال او را مینمود و دوست داشت به سخنان او گوش دهد.
اگرچه هروقت سخنان او را میشنید ناراحت میشد.
21س���رانجام هیرودی���ا فرصت مناس���بی به دس���ت �آورد.
هیرودیس در روز تولّد خود جشنی ترتیب داد و وقتی تمام
1828
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بزرگان و امرا و اش���راف جلیل حضور داش���تند22 ،دختر
هیرودیا وارد مجلس شد و رقصید .هیرودیس و مهمانانش
از رقص او بس���یار ل��� ّذت بردند ،به طوری که پادش���اه به
دختر گف���ت« :هرچه بخواه���ی به تو خواه���م داد23 ».و
برایش س���وگند یاد كرده گفت« :هرچ���ه از من بخواهی،
حتّ���ی نص���ف مملكت���م را ب���ه ت���و خواه���م داد».
24دختر بیرون رف���ت و به مادر خود گفت« :چه بخواهم؟»
مادرش جواب داد« :سر یحیای تعمیددهنده را».
25دختر فوراً نزد پادشاه برگشت و گفت« :از تو میخواهم
كه در همین ساعت سر یحیای تعمیددهنده را در داخل یک
سینی به من بدهی».
26پادشاه بس���یار مت�أسف شد ،ا ّما بهخاطر سوگند خود و به
احترام مهمانانش صلاح ندانست كه خواهش او را رد كند.
27پس فوراً جلا ّد را فرستاد و دستور داد كه سر یحیی را بیاورد.
جلا ّد رفت و در زندان سر او را برید 28و �آن را در داخل یک
س���ینی �آورد و به دخت���ر داد و دختر �آن را به م���ادر خود داد.
29وقتی این خبر به شاگردان یحیی رسید� ،آنها �آمدند و جنازۀ
او را برداشتند و در مقبرهای دفن كردند.
غذا دادن به پنج هزار نفر

(متّی 1314:21-؛ لوقا 109:17-؛ یوحنا 16:)14-

30رسولان نزد عیسی برگشتند و گزارش همۀ كارها و تعالیم
خود را به عرض او رسانیدند31 .چون �آمد و ِ
رفت مردم �آنقدر
زیاد بود كه عیسی و شاگردانش حتّی فرصت غذا خوردن هم
نداشتند ،عیسی به ایش���ان فرمود« :خودتان تنها بیایید كه به
جای خلوتی برویم تا كمی اس���تراحت كنید32 ».پس �آنها به
تنهایی با قایق به طرف جای خلوتی رفتند33 ،ا ّما عدّۀ زیادی
�آنها را دیدند كه �آنجا را ترک میکردند .مردم �آنها را شناختند
و از تمام شهرها از راه خش���كی به طرف �آن محل دویدند و
قبل از �آنها به �آنجا رسیدند34 .وقتی عیسی به خشكی رسید،
جمع ّیت زیادی را دید و دلش برای �آنها س���وخت چون مانند
گوسفندان بیشبان بودند .پس به تعلیم �آنان پرداخت و مطالب
زیادی بیان كرد35 .چون نزدیک غروب بود ،شاگردانش نزد او
�آمده گفتند« :اینجا بیابان است و روز هم به پایان رسیده است.
36مردم را مرخّص بفرما تا به مزارع و دهکدههای اطراف بروند
و برای خودشان خوراک بخرند».
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37ا ّما او جواب داد« :خودتان به �آنها خوراک بدهید� ».آنها
گفتند�« :آیا میخواهی برویم و در حدود دویس���ت س ّکۀ نقره
نان بخریم تا غذایی به �آنها بدهیم؟»
38عیس���ی از �آنها پرس���ید« :چند نان دارید؟ بروید ببینید».
شاگردان تحقیق كردند و گفتند« :پنج نان و دو ماهی».
39عیسی دستور داد كه ،شاگردانش مردم را دستهدسته روی
علفها بنشانند40 .مردم در دستههای صد نفری و پنجاه نفری
روی زمین نشستند41 .بعد عیسی پنج نان و دو ماهی را گرفت،
به �آس���مان نگاه كرد و خدا را شكر نموده و نانها را پاره كرد
و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم كنند .او همچنین �آن دو
ماهی را میان �آنها تقس���یم كرد42 .همه خوردند و سیر شدند
43و ش���اگردان ،دوازده سبد پر از ُخردههای باقی ماندۀ نان و
ماهی جمع كردند44 .در میان کس���انیکه از نانها خوردند،
پنج هزار مرد بودند.
راه رفتن بر روی دریا

(متّی 2214:23-؛ یوحنا 156:)21-

45بعد از این كار ،عیس���ی فوراً شاگردان خود را سوار قایق
كرد تا پیش از او به بیتصیدا در �آن طرف دریا بروند تا خودش
مردم را مرخّص كند46 .پس از �آنكه عیسی با مردم خداحافظی
كرد ،برای دعا به بالای كوهی رفت47 .وقتی شب شد ،قایق
به وسط دریا رسید و عیسی در ساحل تنها بود48 .بین ساعت
سه و شش صبح بود كه دید ش���اگردانش گرفتار باد مخالف
شده و با زحمت زیاد پارو میزنند .پس قدم زنان در روی �آب
به طرف �آنها رفت و میخواست از كنار �آنها رد شود49 .وقتی
ش���اگردان او را دیدند كه روی دریا راه میرود ،خیال كردند
كه یک شبح اس���ت و فریاد میزدند50 ،چون همه او را دیده
و ترسیده بودند .ا ّما عیسی فوراً صحبت کرده فرمود« :جر�أت
داشته باشید ،من هستم نترسید!» 51بعد سوار قایق شد و باد
ایس���تاد و �آنها بیاندازه تع ّجب كردند52 .ذهن �آنها كُند شده
بود و از موضوع نانها هم چیزی نفهمیده بودند.
شفای بیماران در جنیسارت

(متّی 3414:)36-

�53آنها از دریا گذشتند و به سرزمین ِجنیسارت رسیده و در �آنجا
لنگر انداختند54 .وقتی از قایق بیرون �آمدند ،مردم فوراً عیسی
را شناختند 55و با عجله به تمام �آن حدود رفتند و مریضان را
بر روی بسترهایشان به جاییکه میشنیدند عیسی بود ،بردند.
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56به هر شهر و ده و مزرعهای كه عیسی میرفت ،مردم بیماران
خود را به �آنجا میبردند و در س���ر راه او میگذاشتند و از او
التماس میکردند كه به بیماران اجازه دهد ،دامن ردای او را
لمس كنند و هرکس كه لمس میکرد ،شفا مییافت.
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تعالیم نیاكان

(متّی 115:)9-

فریسیان و بعضی از علما كه از اورشلیم �آمده بودند ،دور
عیسی جمع شدند�2 .آنها دیدند كه بعضی از شاگردان او
با دستهای نشسته و به اصطلاح «ناپاک» غذا میخورند.
3یهودیان و مخصوصاً فریسیان تا طبق سنّتهای گذشته ،دستهای
خود را به طرز مخصوصی نمیشستند ،غذا نمیخوردند4 .وقتی
از بازار می�آمدند تا خود را نمیشستند ،چیزی نمیخوردند و
بسیاری از رسوم دیگر مانند شستن پیالهها و دیگها و كاسههای
مسی را رعایت میکردند.
5پس فریس���یان و علما از او پرس���یدند« :چرا ش���اگردان تو
سنّتهای گذش���ته را رعایت نمیکنند ،بلكه با دستهای ناپاک
غذا میخورند؟»
6عیسی به ایشان فرمود« :اشعیا دربارۀ شما ریاكاران ،چقدر
درست پیشگویی نمود وقتی گفت:
'این مردم مرا با زبان عبادت میکنند
ا ّما دلهایشان از من دور است.
 7عبادت �آنها بیهوده است،
چون راه و رس���وم انس���انی را به جای احکام الهی
تعلی���م میدهن���د'.
«8ش���ما احكام خدا را كنار گذاش���ته و به س���نّتهای بشری
چسبیدهاید».
9عیس���ی همچنین به ایشان فرمود« :ش���ما احكام خدا را با
زرنگی كنار میگذارید تا رسوم خود را بجا �آورید10 .مثلا ً موسی
فرمود :پدر و مادر خود را احترام كن و هرکه به پدر و یا مادر
خود ،ناسزا بگوید سزاوار مرگ است11 .ا ّما شما میگویید :اگر
كسی به پدر و یا مادر خود بگوید كه هرچه باید برای كمک به
شما بدهم وقف كار خدا کردهام12 ،دیگر اجازه نمیدهید كه
برای پدر و یا مادر خود كاری كند13 .به این ترتیب با انجام
رسوم و سنّتهایی كه به شما رسیده است ،كلام خدا را خنثی
مینمایید .شما از این قبیل كارها زیاد میکنید».
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چیزهاییکه انسان را ناپاک میکند

(متّی 1015:)20-

14عیسی بار دیگر مردم را نزد خود خواند و به �آنها فرمود:
«همه به من گوش بدهید و این را بفهمید15 :چیزی نیس���ت
كه از خارج وارد وجود انسان شود و او را ناپاک سازد� .آنچه
�آدمی را ناپاک میکند چیزهایی اس���ت كه از وجود او صادر
میشود16[ .هرکس گوش شنوا دارد ،بشنود»].
17وقتی عیس���ی از نزد مردم به خانه رفت ،شاگردان دربارۀ
این َمثَل از او س���ؤال كردند 18به ایش���ان فرمود�« :آیا شما هم
مثل دیگران كودن هستید؟ �آیا نمیدانید هرچیزی كه از خارج
وارد وجود انسان ش���ود ،نمیتواند او را ناپاک سازد؟ 19چون
به قلب او وارد نمیش���ود ،بلكه داخل معدهاش میشود و از
�آنجا به مزبله میری���زد ».به این ترتیب عیس���ی تمام غذاها را
پاک اعلام كرد.
20عیسی به سخن خود ادامه داده گفت�« :آنچه كه �آدمی را
ناپاک میس���ازد ،چیزی است كه از وجود او صادر میشود.
21چ���ون افكار ب���د ،از دل بیرون می�آید یعنی فس���ق ،دزدی،
�آدمكشی22 ،زنا ،طمع ،خباثت ،فریب ،هرزگی ،حسادت،
تهمت خودبینی و حماقت23 ،اینها همه از درون بیرون می�آیند
و انسان را ناپاک میسازند».
ایمان یک زن

(متّی 2115:)28-

24بعد از �آن عیسی از �آنجا به راه افتاد و به سرزمین صور رفته ،به
خانهای وارد شد و نمیخواست كسی بفهمد كه او در �آنجاست،
ا ّما نتوانست پنهان بماند25 .فوراً زنی كه دخترش گرفتار روح پلید
بود ،از بودن او در �آنجا اطّلاع یافت و �آمده جلوی پای عیسی
سجده كرد26 .او كه زنی یونانی و از اهالی فینیقیه سوریه بود ،از
عیسی خواهش كرد كه دیو را از دخترش بیرون كند27 .عیسی
به او فرمود« :بگذار اول فرزندان سیر شوند ،درست نیست نان
فرزندان را گرفته و نزد سگها بیندازیم».
28زن جواب داد« :ای �آقا درست است ،ا ّما سگهای خانه
نیز از خورده ریزههای خوراک فرزندان میخورند».
29عیسی به او فرمود« :برو ،بهخاطر این جواب ،دیو از دخترت
بیرون رفته است».
30وقتی زن به خانه برگش���ت ،دید كه دخترش روی تخت
خوابیده و دیو او را رها كرده است.
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شفای مرد كر و الل

31عیسی از سرزمین صور برگشت و از راه صیدون و دكاپولس
به دریای جلیل �آمد32 .در �آنجا مردی را نزد او �آوردند كه كر بود
و زبانش لكنت داشت .از او درخواست كردند كه دست خود
را روی �آن مرد بگذارد33 .عیسی �آن مرد را دور از جمع ّیت،
به كناری برد و انگش���تان خود را در گوشهای او گذاشت و
�آب دهان انداخته ،زبانش را لمس نمود34 .بعد به �آسمان نگاه
كرده �آهی كشید و گفت« :افتح» یعنی «باز شو».
35فوراً گوشهای �آن مرد باز شد و لكنت زبانش از بین رفت
و خوب حرف میزد36 .عیسی به �آنان دستور داد كه به كسی
چی���زی نگویند .ا ّما هرچه او بیش���تر ایش���ان را از این كار باز
میداشت �آنها بیشتر �آن را پخش میکردند37 .مردم كه بیاندازه
متح ّیر شده بودند ،میگفتند« :او همۀ كارها را به خوبی انجام
داده است ،كرها را شنوا و لالها را گویا میکند».
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خوراک دادن به چهار هزار نفر

(متّی 3215:)39-

در �آن روزها بار دیگر جمع ّیت زیادی دور عیسی جمع
شدند و چون غذایی نداشتند عیسی شاگردان را خواند
و به ایشان فرمود«2 :دل من به حال این جمع ّیت میسوزد .سه
روز است كه �آنها با من هستند و چیزی برای خوردن ندارند.
3اگر �آنها را گرسنه به منزل بفرستیم ،در بین راه از حال خواهند
رفت ،چون بعضی از �آنها از راه دور �آمدهاند».
4شاگردان در جواب گفتند« :چگونه میتوان در این بیابان،
برای �آنها غذا ته ّیه كرد؟»
5عیس���ی پرس���ید« :چند نان دارید؟» �آنها ج���واب دادند:
«هفت نان6 ».پس به مردم دس���تور داد روی زمین بنشینند.
�آنگاه هفت نان را گرفت و بعد از شكرگزاری به درگاه خدا،
نانها را پاره كرد و به شاگردان داد تا بین مردم تقسیم كنند،
ش���اگردان نانها را بین مردم تقس���یم كردند7 .همچنین چند
ماهی كوچک داش���تند .عیسی ،خدا را برای �آنها شكر كرد
و دس���تور داد �آنها را بین مردم تقسیم نمایند8 .همه خوردند
و سیر ش���دند و هفت زنبیل پر از ُخردههای باقیمانده ،جمع
كردند�9 .آنها در حدود چهار هزار نفر بودند .عیس���ی ایشان
را مرخّ ص فرمود10 .پس از �آن فوراً با شاگردان خود در قایق
نشس���ت و به منطقۀ دلمانوته رفت.
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درخواست فریسیان برای نشانه

(متّی 116:)4-

11فریسیان نزد عیسی �آمده و با او به بحث پرداختند و از روی
امتحان از او نشانهای �آسمانی خواستند12 .عیسی از دل �آهی
كشید و فرمود« :چرا مردمان این زمانه به دنبال نشانهای هستند؟
یقین بدانید هیچ نشانهای به �آنان داده نخواهد شد».
13پس از �آن عیسی �آنان را ترک كرد و دوباره در قایق نشست
و به طرف دیگر دریا رفت.
خمیرمایۀ فریسیان و خمیرمایۀ هیرودیس

(متّی 516:)12-

14شاگردان فراموش كرده بودند كه با خود نان ببرند و در قایق
بیش از یک نان نداشتند15 .عیسی به ایشان فرمود« :از خمیرمایۀ
فریسیان و خمیرمایۀ هیرودیس برحذر باشید و احتیاط كنید».
16ش���اگردان در بین خود بحث كرده گفتند« :چون ما نان
نیاوردهایم ،او این را میگوید».
17عیسی میدانست �آنها به هم چه میگویند .پس به ایشان
فرمود« :چرا دربارۀ نداشتن نان با هم بحث میکنید؟ مگر هنوز
درک نمیکنید و نمیفهمید؟ �آیا هنوز دل و ذهن ش���ما كور
است؟ 18شما كه هم چشم دارید و هم گوش �آیا نمیبینید و
نمیشنوید؟ �آیا فراموش کردهاید 19كه چگونه �آن پنج نان را بین
پنج هزار مرد تقسیم كردم؟ �آن موقع چند سبد از ُخردههای نان
جمع كردید؟» گفتند« :دوازده سبد20 ».عیسی پرسید« :وقتی
نان را بین چهار هزار نفر تقسیم كردم ،چند سبد از خردههای
نانها جمع كردید؟» گفتند« :هفت س���بد21 ».پس عیس���ی به
ایشان فرمود�« :آیا باز هم نمیفهمید؟»
شفای یک نابینا در بیتصیدا

22عیسی و شاگردان به بیتصیدا رسیدند .در �آنجا كوری را
نزد عیسی �آوردند و از او خواهش كردند كه دست خود را روی
�آن كور بگذارد23 .او دست كور را گرفت و او را از دهكده
بیرون برد .بعد به چشمهایش �آب دهان مالید و دستهای خود
را روی او گذاشت و پرسید�« :آیا چیزی میبینی؟»
24او به بالا نگاه كرد و گفت« :مردم را مثل درختهایی میبینم
كه حركت میکنند25 ».عیسی دوباره دستهای خود را روی
چشمهای او گذاشت� .آن مرد با دقّت نگاه كرد و شفا یافت
و دیگر همهچیز را به خوبی میدید26 .عیس���ی او را به منزل
فرستاد و به او فرمود كه به �آن ده برنگردد.
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اظهارات پطرس دربارۀ عیسی

(متّی 1316:20-؛ لوقا 189:)21-

فیلیپس
27عیسی و شاگردان به دهکدههای اطراف قیصریۀ ُ
رفتند .در بین راه عیس���ی از شاگردان پرس���ید« :مردم مرا چه
كسی میدانند؟»
�28آنها جواب دادند« :بعضی میگویند تو یحیای تعمیددهنده
هستی .ع ّدهای میگویند تو الیاس و ع ّدهای هم میگویند كه
یكی از انبیا هستی».
29از ایشان پرسید« :به عقیده شما من كیستم؟» پطرس جواب
داد« :تو مسیح هس���تی30 ».بعد عیسی به �آنان دستور داد كه
دربارۀ او به هیچکس چیزی نگویند.
سخنان عیسی دربارۀ رنجها و مرگ خود

(متّی 2116:28-؛ لوقا 229:)27-

�31آنگاه عیسی به تعلیم ش���اگردان پرداخت و گفت« :لازم
است پسر انسان متح ّمل رنجهای زیادی شده و به وسیلۀ رهبران
و س���ران كاهنان و علما طرد و كشته ش���ود و پس از سه روز
زنده گردد32 ».عیسی این موضوع را بسیار صریح گفت .به
طوری که پطرس او را به گوشهای برده ،سرزنش كرد33 .ا ّما
عیسی برگشت و به شاگردان نگاهی كرد و با پرخاش به پطرس
گفت« :از من دور شو ،ای ش���یطان ،افكار تو افكار انسانی
است ،نه خدایی».
34پس عیس���ی مردم و همچنین ش���اگردانش را نزد خود
خواند و به ایشان فرمود« :اگر كسی بخواهد از من پیروی
كند ،باید خ���ود را فراموش كرده ،صلی���ب خود را بردارد
و به دنبال م���ن بیاید35 .زیرا هرک���ه بخواهد جان خود را
حفظ كند� ،آن را از دس���ت خواهد داد ،ا ّما هرکه بهخاطر
من و انجیل ج���ان خود را فدا كن���د� ،آن را نجات خواهد
داد36 .چه س���ود دارد كه �آدم تمام جهان را ببرد ا ّما جان
خود را ببازد؟ 37و انس���ان چه میتواند بدهد تا جان خود
را باز یاب���د؟ 38بنابراین ،هرکه از م���ن و تعالیم من در این
زمانۀ گناه�آلود و فاس���د عار داشته باشد ،پسر انسان هم در
وقتیکه در جلال پدر خود با فرش���تگان مقدّس می�آید ،از
او عار خواهد داش���ت».
او همچنین فرمود« :یقین بدانید كه بعضی از کسانیکه
در اینجا ایس���تادهاند تا پادش���اهی خدا را كه با قدرت
می�آید نبینند ،نخواهند مرد».
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تبدیل هیئت عیسی

(متّی 117:13-؛ لوقا 289:)36-

2شش روز بعد ،عیسی پطرس و یعقوب و یوحنا را برداشت و
�آنها را با خود به كوه بلندی برد .او در �آنجا با این شاگردان تنها
بود و در حضور �آنها هیئت او تغییر یافت3 .و لباسهایش چنان
سفید و درخشان شد كه هیچکس روی زمین نمیتواند لباسی
را �آنقدر تمیز بشوید�4 .آنگاه �آنها الیاس و موسی را دیدند كه
با عیسی مشغول گفتوگو بودند5 .پطرس به عیسی گفت:
«ای اس���تاد ،چقدر خوب اس���ت كه ما در اینجا هستیم .سه
سایبان خواهیم س���اخت ،یكی برای تو و یكی برای موسی و
یكی هم برای الیاس6 ».او درست نمیدانست چه میگوید،
چون بسیار ترسیده بودند.
7در �آن وقت ابری ظاهر شد و بر �آنها سایه افكند .از �آن ابر
ندایی �آمد كه میگفت« :این پسر عزیز من است به او گوش
بدهی���د�8 ».آنها فوراً به اطراف نگاه كردن���د ،ا ّما هیچکس را
ندیدند ،فقط عیسی با �آنان بود.
9وقتی �آنها از كوه پایین می�آمدند ،عیسی به ایشان دستور داد
كه دربارۀ �آنچه دیدهاند تا زمانیكه پس���ر انسان پس از مرگ
زنده نشود ،به كسی چیزی نگویند.
�10آنان از این دستور اطاعت كردند ولی در بین خود دربارۀ
معنی «زنده شدن پس از مرگ» به بحث پرداختند�11 .آنها از او
پرسیدند« :چرا علما میگویند كه باید اول الیاس بیاید؟»
12عیسی جواب داد« :بلی ،الیاس اول می�آید تا همهچیز را
�آماده سازد ،ا ّما چرا کتابمقدّس میگوید كه پسر انسان باید
متح ّمل رنجهای بسیاری ش���ده و خوار و خفیف شود؟ 13به
شما میگویم همانطور كه دربارۀ الیاس نوشته شده ،او �آمد و
مردم هرچه خواستند با او كردند».
بچۀ دیوانه
شفای پسر ّ

(متّی 1417:21-؛ لوقا 379: 43-الف)

14وقتی �آنها نزد سایر شاگردان رسیدند ،جمع ّیت بزرگی را
دیدند كه دور �آنها ایستادهاند و علما با ایشان مباحثه میکنند.
15همینکه جمع ّیت ،عیسی را دیدند با تع ّجب فراوان دواندوان
به استقبال او رفتند و به او سلام كردند16 .عیسی از شاگردان
پرسید« :دربارۀ چه چیز با �آنها بحث میکنید؟»
17مردی از میان جمع ّیت گفت« :ای اس���تاد ،من پسرم را
نزد ت���و �آوردم .او گرفتار روح پلیدی ش���ده و نمیتواند حرف
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بزند18 .در هرجا كه روح به او حمله میکند ،او را به زمین
میاندازد ،دهانش كف میکند ،دندان به هم میساید و تمام
بدنش خشک میشود .از شاگردان تو درخواست كردم �آن را
بیرون كنند ا ّما نتوانستند».
19عیسی به �آنها گفت« :شما چقدر بیایمان هستید! تا كی
باید با شما باش���م و تا كی باید متح ّمل شما گردم؟ او را نزد
من بیاورید�20 ».آنها �آن پس���ر را نزد او �آوردند .روح به محض
اینکه عیسی را دید ،پسر را دچار حملۀ سختی ساخت .پسر
بر زمین افتاد و دهانش كف كرده و دست و پا میزد21 .عیسی
از پدر او پرسید« :چند وقت است كه این حالت برای او پیش
�آمده؟» پدر جواب داد« :از ب ّچگی22 .اغلب اوقات این روح
او را در �آب و �آت���ش میانداخت به ط���وری که نزدیک بود او
را تلف سازد .ا ّما اگر برایت مقدور است به ما تر ّحم نموده،
كمک كن».
23عیسی فرمود« :اگر بتوانی ایمان بیاوری ،برای کسیکه ایمان
دارد ،همهچیز ممكن است�24 ».آن پدر فوراً با صدای بلند گفت:
«من ایمان دارم ،ولی ایمانم كم است� .آن را زیاد گردان».
25وقتی عیس���ی دید كه مردم جمع میشوند ،با پرخاش به
روح پلید فرمود« :ای روح كر و لال ،به تو فرمان میدهم كه
از او بیرون بیایی و هیچوقت به او داخل نشوی».
�26آن روح نعرهای زد و پس���ر را به تش���نّج انداخت و از او
بیرون �آمد و رنگ �آن پسر مانند رنگ مرده شد ،به طوری که
ع ّدهای میگفتند« :او مرده اس���ت27 ».ا ّما عیس���ی دستش را
گرفت و او را بلند كرد و او سرپا ایس���تاد28 .عیسی به خانه
رفت و شاگردانش در خلوت از او پرسیدند« :چرا ما نتوانستیم
�آن روح را بیرون كنیم؟» 29عیس���ی فرمود« :برای بیرون كردن
اینگونه ارواح ،وسیلهای جز دعا وجود ندارد».
عیسی بار دیگر دربارۀ مرگ خود سخن میگوید

(متّی 2217:23-؛ لوقا 439:)45-

30عیسی و شاگردان �آن ناحیه را ترک كردند و از راه استان
جلیل به سفر خود ادامه دادند .عیسی نمیخواست كسی بداند
او كجاس���ت 31زیرا به شاگردان خود تعلیم داده میگفت كه
پسر انسان به دست �آدمیان تسلیم میشود و �آنان او را خواهند
كشت ولی سه روز بعد ،دوباره زنده خواهد شد32 .ا ّما �آنها
نمیفهمیدند چه میگوید و میترسیدند از او چیزی بپرسند.
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بزرگترین شخص

(متّی 118:5-؛ لوقا 469:)48-

�33آنها به كفرناحوم �آمدند و وقتی در منزل بودند عیس���ی از
شاگردان پرسید« :بین راه دربارۀ چه چیزی مباحثه میکردید؟»
�34آنها ساكت ماندند ،چون در بین راه ،صحبت ایشان بر
س���ر این بود كه در میان �آنها چه كسی بزرگتر اس���ت35 .او
نشست و دوازده حواری را نزد خود خواند و به ایشان فرمود:
«اگر كسی میخواهد اول ش���ود ،باید خود را �آخرین و غلام
همه س���ازد36 ».سپس كودكی را گرفت و او را در برابر همه
قرار داد و بعد او را در �آغوش گرفته فرمود«37 :هرکه یكی از
این كودكان را به نام من بپذیرد ،مرا پذیرفته است و هرکه مرا
بپذیرد ،نه تنها مرا بلكه فرستنده مرا پذیرفته است».
هرکه ضد ما نیست با ماست

(لوقا 499:)50-

38یوحنا عرض كرد« :ای استاد ،ما مردی را دیدیم كه دیوها را با ذكر
نام تو بیرون میکرد ،ا ّما چون از ما نبود ،سعی كردیم مانع او شویم».
39عیسی فرمود« :مانع كار او نشوید ،زیرا هرکه با ذكر نام
من معجزهای بكند ،نمیتواند در همان َدم از من بد بگوید.
40چون هرکه برضد ما نباشد با ماست41 .یقین بدانید هرکه
به شما بهخاطر اینکه پیروان مسیح هستید ،جرعهای �آب بدهد،
به هیچ وجه بیاجر نخواهد ماند.
مسببین گناه
ّ

(متّی 618:9-؛ لوقا 117:)2-

«42ا ّما هر کس���ی یكی از این كوچكان را كه به من ایمان
دارند گمراه سازد ،برای او بهتر است كه با سنگ �آسیایی به
دور گردن خود ،به دریا انداخته شود43 .پس اگر دستت باعث
گمراهی تو میش���ود� ،آن را ببر ،زیرا بهتر اس���ت بدون دست
وارد حیات شوی از اینکه با دو دست به جهنم بیافتی یعنی به
�آتشی كه خاموشی نمیپذیرد44[ .جاییکه كرم ایشان نمیرد
و �آتش خاموش نش���ود45 ].و اگر پایت تو را گمراه كند� ،آن
را ببر ،زیرا بهتر اس���ت كه لنگ وارد حیات شوی از اینکه با
دو پا به جهنم انداخته ش���وی46[ .جاییکه كرم ایشان نمیرد
و �آتش خاموش نشود47 ].و اگر چشمت تو را منحرف سازد
�آن را در �آور ،زیرا بهتر اس���ت كه با یک چشم وارد پادشاهی
خدا شوی از اینکه با دو چش���م به جهنم بیافتی48 .جاییکه
كرم ایشان نمیرد و �آتش خاموش نشود.
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«49چون همه با �آتش نمكین میشوند50 *.نمک چیز خوبی
است ،ا ّما اگر مزۀ خود را از دست بدهد ،دیگر به چه وسیله
میتواند مزۀ خود را باز یابد؟ پس شما نیز در خود نمک داشته
باشید و با یكدیگر در صلح و صفا زندگی كنید».
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تعلیم عیسی دربارۀ طالق

(متّی 119:12-؛ لوقا 18)16:

عیس���ی از �آنجا به راه افتاد و به س���رزمین یهودیه و
به جانب ش���رقی رود اردن رفت .باز هم جمع ّیتی
به دور او جمع ش���د و او بر حسب عادت همیشگی خود به
تعلیم �آنان پرداخت.
2ع ّدهای از فریسیان نزد او �آمدند و برای امتحان از او پرسیدند:
«�آیا مرد مجاز است كه زن خود را طلاق بدهد؟» 3عیسی در
جواب ،از �آنها پرس���ید« :موسی در این باره چه دستوری داده
است؟» �4آنها جواب دادند« :موسی اجازه داده است كه مرد با
دادن طلاقنامه به زن خود ،از او جدا شود5 ».عیسی به ایشان
فرمود« :بهخاطر سنگدلی شما بود كه موسی این اجازه را به
شما داد6 .وگرنه خدا از اول خلقت ،انسان را به صورت مرد
و زن �آفرید7 .به این دلیل مرد ،پدر و مادر خود را ترک میکند
و به زن خود میپیوندد 8و این دو یک تن واحد میشوند .یعنی
دیگر �آنها دو نفر نیس���تند ،بلكه یک تن میباش���ند�9 .آنچه را
خدا به هم پیوسته است ،انسان نباید جدا سازد10 ».در منزل،
ش���اگردان باز هم دربارۀ این موضوع از عیسی سؤال كردند.
11او به ایش���ان فرمود« :هرکه زن خود را طلاق دهد و با زنی
دیگر ازدواج كند ،نسبت به زن خود مرتكب زنا شده است.
12همینطور اگر زنی از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگری
ازدواج كند ،مرتكب زنا شده است».
عیسی كودكان را برکت میدهد

(متّی 1319:15-؛ لوقا 1518:)17-

بچهها را نزد عیس���ی می�آوردند تا بر �آنها دس���ت بگذارد
ّ 13
ولی شاگردان� ،آنها را سرزنش میکردند14 .وقتی عیسی این را
دید ناراحت شده به شاگردان فرمود« :بگذارید ب ّچهها نزد من
بیایند ،مانع �آنها نش���وید چون پادشاهی خدا به چنین كسانی
تعلّق دارد15 .یقین بدانید كه اگر كسی پادشاهی خدا را مانند
در برخی از نسخههای قدیمی این �آیه به این شکل ادامه دارد :و هر قربانی به نمک نمکین
میشود.
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كودک نپذیرد ،هیچوقت وارد �آن نخواهد شد16 ».سپس عیسی
كودكان را در �آغوش گرفت و دس���ت بر �آنان گذاشته ،برای
ایشان دعای خیر كرد.
جوان ثروتمند

(متّی 1619:30-؛ لوقا 1818:)30-

17وقتی عیسی عازم سفر ش���د ،شخصی دواندوان �آمده در
براب���ر او زانو زد و عرض كرد« :ای اس���تاد نیكو ،من برای به
دست �آوردن حیات جاودانی چه باید بكنم؟»
18عیسی به او فرمود« :چرا مرا نیكو میخوانی؟ هیچکس جز
خدا نیكو نیس���ت19 .احكام را میدانی -قتل نكن ،زنا نكن،
دزدی نكن ،شهادت نادرست نده ،كلاهبرداری نكن ،پدر و
مادر خود را احترام كن».
�20آن شخص در جواب گفت« :ای استاد ،من از جوانی همۀ
اینها را رعایت کردهام».
21عیس���ی با مح ّبت به او خیره ش���ده فرمود« :یک چیز كم
داری ،برو �آنچه داری بفروش و به فق���را بده كه در عالم بالا
گنجی خواهی داش���ت و بعد بیا و از من پیروی ك���ن�22 ».آن
شخص چون صاحب ثروت فراوان بود ،با قیافهای محزون ،و
با ناراحتی از �آنجا رفت.
23عیس���ی به اطراف نگاه كرد و به ش���اگردان فرمود« :چه
دشوار است ورود توانگران به پادشاهی خدا!»
24شاگردان از سخنان او تع ّجب كردند ،ا ّما عیسی باز هم به
�آنان فرمود« :ای فرزندان ،وارد شدن به پادشاهی خدا چقدر
دشوار است! 25رد شدن شتر از سوراخ سوزن� ،آسانتر است از
وارد شدن شخص توانگر به پادشاهی خدا».
26ش���اگردان بیاندازه تع ّجب كرده و به یكدیگر میگفتند:
«پس چه كسی میتواند نجات یابد؟»
27عیسی به �آنان نگاهی كرد و فرمود« :برای انسان غیرممكن
اس���ت ،ا ّما نه برای خ���دا ،زیرا ب���رای خدا همهچی���ز امكان
دارد».
28پطرس در جواب عیسی شروع به صحبت كرده گفت:
«ببین ،ما از همهچیز خود دست كشیده و پیرو تو شدهایم».
29عیسی فرمود« :یقین بدانید كه هرکس بهخاطر من و انجیل،
خانه و یا برادران ی���ا خواهران یا مادر یا پدر ی���ا فرزندان و یا
املاک خود را ترک نمای���د30 ،در این دنیا صد برابر خانه و
1840
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برادر و خواهر ،مادر و فرزندان و املاک -و همچنین رنجها -و
در �آخرت حیات جاودان نصیب او خواهد شد31 .ا ّما بسیاری
از �آنان كه اكنون اولین هستند� ،آخرین خواهند شد و بسیاری
هم كه �آخرین هستند ،اولین خواهند شد».
عیسی برای سومین بار دربارۀ مرگ خود سخن میگوید

(متّی 1720:19-؛ لوقا 3118:)34-

32عیسی و شاگردان در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشاپیش
شاگردان حركت میکرد .شاگردان متح ّیر بودند و کسانیکه
از عقب �آنها می�آمدند ،بسیار میترسیدند .عیسی دوازده شاگرد
خود را به كناری برد و دربارۀ �آنچ���ه كه میباید برایش اتّفاق
افتد ،با �آنها ش���روع به صحبت ك���رد 33و به �آنها فرمود« :ما
اكنون به اورشلیم میرویم و پسر انسان به دست سران كاهنان
و علما سپرده خواهد شد� .آنها او را محكوم به مرگ خواهند
كرد و به دست بیگانگان خواهند سپرد�34 .آنها او را مسخره
خواهند نم���ود و به رویش �آب دهان خواهن���د انداخت ،او را
تازیانه خواهند زد و خواهند كشت ،ا ّما پس از سه روز دوباره
زنده خواهد شد».
درخواست یعقوب و یوحنا

(متّی 2020:)28-

35یعقوب و یوحنا -پس���ران زِبدی -نزد عیسی �آمده گفتند:
«ای استاد ،ما میخواهیم كه �آنچه كه از تو درخواست میکنیم
برای ما انجام دهی36 ».به ایشان گفت« :چه میخواهید برایتان
بكنم؟» �37آنها جواب دادند« :به ما اجازه بده تا در جلال تو
یكی در دست راست و دیگری در دست چپ تو بنشینیم».
38عیسی به ایشان فرمود« :شما نمیفهمید چه میخواهید� .آیا
میتوانید از پیالهای كه من مینوشم بنوشید و یا تعمیدی را كه
من میگیرم بگیرید؟» �39آنها جواب دادند« :میتوانیم ».عیسی
فرمود« :از پیالهای كه من مینوشم ،خواهید نوشید و تعمیدی
را كه من میگیرم ،شما هم خواهید گرفت40 .ا ّما نشستن در
دست راست و یا چپ من با من نیست .این به كسانی تعلّق
دارد كه از پیش برایشان تعیین شده است41 ».وقتی ده شاگرد
دیگر این را شنیدند از یعقوب و یوحنا دلگیر شدند42 .عیسی
ایشان را نزد خود خواند و فرمود« :میدانید كه در بین ملل،
کسانیکه فرمانروا محسوب میشوند ،بر زیردستان خود فرمانروایی
میکنند و رهبرانشان نیز بر �آنها ریاس���ت مینمایند 43ولی در
بین شما نباید چنین باشد؛ بلكه هرکه میخواهد در میان شما
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بزرگ شود ،باید خادم شما باش���د 44و هرکه میخواهد اول
شود ،باید غلام همه باشد45 .چون پسر انسان نیامده است
تا خدمت کرده شود ،بلكه تا به دیگران خدمت كند و جان
خود را در راه بسیاری فدا سازد».
شفای بارتیماؤس نابینا

(متّی 2920:34-؛ لوقا 3518:)43-

�46آنها به شهر اریحا رسیدند و وقتی عیسی به اتّفاق شاگردان
خود و جمع ّیت بزرگی از ش���هر بی���رون میرفت ،یک گدای
نابینا به نام بارتیماؤس -پسر تیمائوس -در كنار راه نشسته بود.
47وقتی ش���نید كه عیسای ناصری است ،شروع به فریاد كرد
و گفت« :ای عیسی ،پسر داوود ،بر من رحم كن48 ».عدّۀ
زیادی او را س���رزنش كردند و از او خواستند تا ساكت شود.
ولی او هرچه بلندتر فریاد میکرد« :ای پسر داوود ،بر من رحم
كن49 ».عیسی ایس���تاد و فرمود« :به او بگویید اینجا بیاید».
�آنها �آن كور را صدا كردند و به او گفتند« :خوش���حال باش،
بلند ش���و ،تو را میخواهد50 ».بارتیماؤس فوراً ردای خود را
به كناری انداخت و از جای خود بلند شد و نزد عیسی �آمد.
51عیس���ی به او فرمود« :چه میخواهی برایت بكنم؟» �آن كور
عرض كرد« :ای استاد میخواهم بار دیگر بینا شوم52 ».عیسی
به او فرمود« :برو ،ایمانت تو را شفا داده است ».او فوراً بینایی
خود را بازیافت و به دنبال عیسی به راه افتاد.
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ورود پیروزمندانۀ مسیح به اورشلیم

(متّی 121:11-؛ لوقا 2819:40-؛ یوحنا 1212:)19-

وقتی ب���ه بیتفاجی و بیتعنیا در ك���وه زیتون كه
نزدیک اورش���لیم است رسیدند ،عیس���ی دو نفر از
ش���اگردان خود را فرس���تاد 2و به �آنها چنین دس���تور داد« :به
دهكدۀ روبهرو بروید .همینکه وارد �آن ش���دید ك ّره الاغی را
در �آنجا بس���ته خواهید دید ،كه هنوز كسی بر �آن سوار نشده
است� ،آن را باز كنید و به اینجا بیاورید3 .اگر كسی پرسید:
چرا �آن را باز میکنید؟ بگویید :خداوند �آن را لازم دارد .و او
بدون ت�أخیر� ،آن را به اینجا خواهد فرستاد�4 ».آن دو نفر رفتند
و در کوچهای ك ّره الاغی را دیدند كه جلوی دری بسته شده
بود� ،آن را باز كردند5 .بعضی از کس���انیکه در �آنجا ایستاده
بودند ،به �آنه���ا گفتند« :چرا این ك ّره ال���اغ را باز میکنید؟»
�6آنها همانطور كه عیسی به ایشان فرموده بود ،جواب دادند
و كسی مانع ایشان نش���د7 .ك ّره الاغ را نزد عیسی �آوردند و
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لباسهای خود را روی �آن انداختند و او سوار شد8 .عدّۀ زیادی
از مردم ،لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختند و ع ّدهای
هم از مزارع اطراف ،ش���اخ و برگ درخت���ان را بریده جلوی
راه او میگسترانیدند9 .کسانیکه از جلو و عقب به دنبال او
می�آمدند ،با فریاد میگفتند« :خدا را س���پاس باد! مبارک باد
�آن کسیکه به نام خداوند می�آید10 .فرخنده باد پادشاهی پدر
ما داوود كه در حال �آمدن است ،خدا را سپاس باد11 ».عیسی
وارد اورشلیم شد و به معبد بزرگ رفت .در �آنجا همهچیز را
از نظر گذرانید .ا ّما چون دیر وق���ت بود با �آن دوازده حواری
به بیتعنیا رفت.
درخت انجیر بیمیوه

(متّی 1821:)19-

12روز بعد وقتی �آنها از بیتعنیا بیرون �آمدند ،در بین راه عیسی
گرسنه شد13 .از دور درخت انجیر ُپربرگی دید و رفت تا ببیند
�آیا میتواند چیزی در �آن پیدا كند .وقتی به �آن رسید جز برگ
چیزی ندید ،چون هنوز فصل انجیر نب���ود14 .پس به درخت
فرمود« :دیگر كسی از میوۀ تو نخواهد خورد ».و شاگردانش
این را شنیدند.
ورود عیسی به معبد بزرگ

(متّی 1221:17-؛ لوقا 4519:48-؛ یوحنا 132:)22-

�15آنها به اورشلیم �آمدند و عیسی وارد معبد بزرگ شد و به
بیرون راندن بازرگانان معبد بزرگ و مش���تریان �آنها پرداخت.
میزهای ص ّرافان و چهار پایههای كبوتر فروشان را به هم ریخت
16و به كسی اجازه نمیداد كه برای حمل اجناس ،از صحن
معبد بزرگ عبور كند17 .او به مردم تعلیم میداد و میگفت:
«�آیا كتاب خدا نمیفرماید :خانۀ م���ن نمازخانهای برای همۀ
ملّتها خواهد بود؟ ا ّما ش���ما �آن را كمینگاه دزدان ساختهاید».
18س���ران كاهنان و علما كه این را شنیدند ،در صدد بر�آمدند
راهی برای از بین بردن او پیدا كنند� .آنها از او میترس���یدند،
چون همۀ مردم از تعالیم او حیران بودند19 .در غروب �آن روز
عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند.
درسی از درخت انجیر

(متّی 2021:)22-

20صب���ح روز بعد در ضمن راه �آنه���ا دیدند كه �آن درخت
انجیر از ریشه خشک شده است21 .پطرس موضوع را بهیاد
�آورد و گفت« :ای اس���تاد ،نگاه كن ،درخت انجیری را كه
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نفرین كردی خشک شده اس���ت22 ».عیسی در جواب �آنها
گفت« :به خدا ایمان داشته باشید 23و یقین بدانید اگر كسی
به این كوه بگوید :حركت كن و به دریا پرتاب ش���و و شک
و شبههای به دل راه ندهد بلكه ایمان داشته باشد كه هرچه
بگوید میشود ،برای او چنان خواهد شد24 .بنابراین به شما
میگوی���م :یقین بدانید� ،آنچه را ك���ه در دعا طلب میکنید،
خواهید یافت و به ش���ما داده خواهد شد25 .وقتی برای دعا
میایستید اگر از كسی ش���كایتی دارید ،او را ببخشید تا پدر
�آسمانی شما هم خطاهای ش���ما را ببخشد26[ .ا ّما اگر شما
دیگران را نبخشید ،پدر �آسمانی ش���ما هم خطاهای شما را
نخواهد بخش���ید»].
اقتدار و اختیار عیسی

(متّی 2321:27-؛ لوقا 120:)8-

�27آنها بار دیگر به اورشلیم �آمدند .وقتی عیسی در معبد بزرگ
قدم میزد ،سران كاهنان و علما و مشایخ نزد او �آمدند 28و از
او پرسیدند« :به چه اختیاری این كارها را میکنی؟ چه کسی
به تو اختیار انجام چنین كارهایی را داده است؟» 29عیسی به
ایشان فرمود« :من هم از شما سؤالی دارم اگر جواب دادید،
به شما خواهم گفت كه به چه اختیاری این كارها را میکنم.
�30آی���ا تعمید یحیی از جانب خدا بود ،یا از جانب بش���ر؟ به
من جواب بدهید�31 ».آنها بین خود بحث كرده گفتند« :اگر
بگوییم از جانب خدا ب���ود ،او خواهد گفت' ،پس چرا به او
ایمان نیاوردید؟' 32ا ّما اگر بگوییم از جانب بشر بود�( »...آنها
از مردم میترس���یدند ،چون همه یحیی را نبی میدانس���تند).
33از این رو در جواب عیسی گفتند« :ما نمیدانیم ».عیسی
به ایش���ان گفت« :پس من هم نمیگویم به چه اختیاری این
كارها را میکنم».
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َم َثل تاكستان و باغبان

(متّی 3321:46-؛ لوقا 920:)19-

عیسی به س���خن خود ادامه داده و در قالب َمثَل به
ایشان گفت« :مردی تاكستانی احداث كرد و دیواری
رخشتی برای گرفتن �آب انگور
دور �آن كشید .در داخل �آن َچ ُ
كند و یک ُبرج هم برای �آن س���اخت ،بعد �آن را به باغبانان
اجاره داد و خود به س���فر رفت2 .در موس���م انگور ،غلامی
را نزد باغبانان فرستاد تا س���هم خود را از محصول تاكستان
بگیرد3 .ا ّما �آنها �آن غلام را گرفته كتک زدند و دست خالی
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بازگردانیدند4 .صاحب تاكس���تان ،غلام دیگری نزد ایش���ان
فرس���تاد .او را هم سنگسار كردند و س���رش را شكستند و با
بیاحترامی برگردانیدند5 .باز غلام دیگری فرستاد ،او را هم
كشتند .بسیاری از كس���ان دیگر را نیز همینطور ،بعضی را
زدند و بعضی را كشتند6 .صاحب باغ ،فقط یک نفر دیگر
داشت كه بفرستد و �آن هم پس���ر عزیز خودش بود .سرانجام
او را فرس���تاد و پیش خود گفت�' :آنها احترام پس���رم را نگاه
خواهند داشت7 '.ا ّما باغبانان به یكدیگر گفتند' :این وارث
است ،بیایید او را بكشیم تا ِملک او مال خودمان بشود8 '.پس
پسر را گرفتند و او را كش���تند و از تاكستان بیرون انداختند.
9صاحب تاكستان چه خواهد كرد؟ او می�آید این باغبانان را
میکشد و تاكس���تان را به دیگران واگذار میکند10 .مگر در
كل���ام خ���دا نخواندهای���د:
'�آن س���نگی كه معماران رد كردند،
به صورت س���نگ اصلی بنا در�آمده اس���ت،
 11این كار خداوند اس���ت
و به چش���م ما عجیب مینماید!'»
12رهبران یهود در صدد بر�آمدند عیسی را دستگیر كنند ،چون
فهمیدند روی س���خن او با �آنها بود ،ا ّما از مردم میترسیدند.
پ���س او را ت���رک كردن���د و رفتن���د.
سؤال دربارۀ پرداخت مالیات

(متّی 1522:22-؛ لوقا 2020:)26-

13ع ّدهای از فریسیان و طرفداران هیرودیس ،فرستاده شدند
تا عیسی را با س���ؤالات خویش به دام بیندازند�14 .آنها نزد او
�آمده گفتند« :ای استاد میدانیم كه تو شخص درستی هستی
و از كس���ی طرفداری نمیکنی ،چون به ظاهر اشخاص نگاه
نمیکنی بلكه با راس���تی ،راه خدا را تعلیم میدهی� .آیا دادن
مالیات ب���ه امپراتور روم جایز اس���ت یا خیر؟ �آی���ا باید مالیات
بدهیم یا نه؟» 15عیسی به نیرنگ ایشان پی برد و فرمود« :چرا
مرا امتحان میکنید؟ یک س��� ّکۀ نقره بیاورید تا ببینم�16 ».آنها
برایش سکهای �آوردند .او به ایشان فرمود« :نقش و عنوان چه
كسی روی �آن است؟» جواب دادند« :نقش و عنوان قیصر».
17پس عیسی فرمود« :بسیار خوب� ،آنچه مال قیصر است به
قیصر و �آنچه مال خداست ،به خدا بدهید ».و �آنان از سخنان
تعجب كردند.
او ّ
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سؤال دربارۀ رستاخیز مردگان

(متّی 2322:33-؛ لوقا 2720:)40-

18بعد صدوقیان نزد او �آمدند( .این فرقه معتقد بودند كه پس از
مرگ ،رستاخیزی وجود ندارد� ).آنها از عیسی پرسیدند«19 :ای
استاد ،موسی برای ما نوشته است اگر مردی بمیرد و زنش بدون
فرزند باش���د ،برادرش موظّف است� ،آن زن را بگیرد تا برای او
فرزندانی بیاورد20 .هفت برادر بودند ،اولی زنی گرفت و بدون
فرزند مرد21 .بعد دومی �آن زن را گرفت و او هم بدون فرزند مرد.
همینطور سومی22 .تا بالاخره هر هفت نفر مردند و هیچ فرزندی
بجا نگذاشتند .بعد از همه� ،آن زن هم مرد23 .در روز رستاخیز
وقتی �آنها دوباره زنده میشوند او زن کدامیک از �آنها خواهد بود؟
چون هر هفت نفر با او ازدواج كردند24 ».عیسی به ایشان فرمود:
«�آیا گمراهی شما به این علّت نیست كه نه از کتابمقدّس خبر
دارید و نه از قدرت خدا؟ 25وقتی مردگان قیام کنند ،دیگر نه
زن میگیرند و نه شوهر میکنند ،بلكه مانند فرشتگان �آسمانی
خواهند بود26 .و ا ّما دربارۀ قیامت مردگان ،مگر تا به حال در
كتاب موسی در داستان بوتۀ سوزان نخواندهاید كه خدا چطور
با او صحبت كرد و فرمود' :من خدای ابراهیم و خدای اسحاق
و خدای یعقوب هستم27 '.خدا ،خدای مردگان نیست ،بلكه
خدای زندگان است .شما سخت گمراه هستید».
فرمان بزرگ

(متّی 3422:40-؛ لوقا 2510:)28-

28یكی از علما كه بحث �آنان را شنید و پی برد كه عیسی
جوابی عالی به �آنها داده است ،جلو �آمد و پرسید« :مهمترین
حكم شریعت كدام اس���ت؟» 29عیسی جواب داد« :اول این
است :ای اسرائیل بشنو ،خداوند خدای ما ،خداوند یكتاست.
30خداوند ،خدای خود را با تمام دل و تمام جان و تمام ذهن و
تمام قدرت خود دوست بدار31 .و دوم این است :همسایهات
را مانند جان خود دوست بدار .هیچ فرمانی بزرگتر از این دو،
وجود ندارد�32 ».آن شخص به او گفت« :ای استاد ،درست
است .حقیقت را فرمودی خدا یكی است و به جز او خدایی
نیست 33و دوست داشتن او با تمامی دل و تمام عقل و تمام
قدرت و دوست داشتن همسایه مثل خود از همۀ هدایای سوختنی
و قربانیها بالاتر است34 ».وقتی عیسی دید كه جوابی عاقلانه
داده است ،به او فرمود« :تو از پادشاهی خدا دور نیستی ».بعد
از �آن دیگر كسی جر�أت نمیکرد از عیسی سؤالی بكند.
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(متّی 4122:46-؛ لوقا 4120:)44-

35عیس���ی ضمن تعالیم خود در معب���د بزرگ چنین گفت:
«علما چطور میتوانند بگویند كه مس���یح ،پسر داوود است؟
36درحالیکه خود داوود با الهام روحالقدس گفت:
'خداوند به خداوند من گفت:
در دست راست من بنشین
تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم'.
37پس وقتی خ���ود داوود ،او را خداوند میخواند ،چطور او
میتواند پسر داوود باشد؟»
هشدار عیسی علیه مع ّلمین شریعت

(متّی 123:36-؛ لوقا 4520:)47-

جمع ّیت كثیری با علاقه به سخنان او گوش میدادند38 .عیسی
در ضم���ن تعالیم خود به �آنها فرمود« :از علمایی كه دوس���ت
دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقۀ شدیدی به سلامهای
احترام�آمیز دیگران در بازارها دارند ،برحذر باشید�39 .آنها بهترین
جاها را در کنیس���هها و صدر مجالس را در مهمانیها اشغال
میکنند40 .مال بیوه زنها را میبلعند و محض خودنمایی ،نماز
را طول میدهند .كیفر �آنها سختتر خواهد بود».
هدیۀ یک بیوهزن

(لوقا 121:)4-

41عیسی در برابر صندوق بیتالمال معبد بزرگ نشسته بود و
میدید كه چگونه اشخاص به �آن صندوق پول میریختند .بسیاری
از دولتمندان ،پولهای زیادی دادند42 .بیوهزن فقیری هم �آمد و دو
س ّکه كه تقریباً دو ریال میشد در صندوق انداخت43 .عیسی
شاگردان خود را نزد خود خواند و فرمود« :یقین بدانید كه این
بیوهزن فقیر بیش از همۀ کسانیکه در صندوق پول ریختند ،پول
داده است44 .چون �آنها از �آنچه كه زیاد داشتند دادند ،ا ّما او با
وجود تنگدستی ،هرچه داشت یعنی تمام معاش خود را داد».
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پیشگویی ویرانی معبد بزرگ

(متّی 124:2-؛ لوقا 521:)6-

وقتی عیس���ی از معبد بزرگ خارج میش���د یکی از
ش���اگردان به او گفت« :ای اس���تاد ،به این سنگها
و ساختمانهای بزرگ نگاه كن2 ».عیس���ی به او فرمود« :این
ساختمانهای بزرگ را میبینی؟ هیچیک از سنگهای �آن روی سنگ
دیگر باقی نخواهد ماند ،بلكه همه زیر و رو خواهد شد».
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جور و جفا

(متّی 324:14-؛ لوقا 721:)19-

3وقتی عیس���ی در كوه زیتون ،روبهروی معبد بزرگ نشسته
بود ،پطرس و یعقوب و یوحنا و اندریاس به طور خصوصی به
او گفتند«4 :به ما بگو ای���ن در چه وقت اتّفاق خواهد افتاد؟
علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟» 5عیسی
در جواب �آنها فرمود« :مواظب باشید كه كسی شما را گمراه
نكند6 .بسیاری به نام من �آمده خواهند گفت' :من او هستم'
و افراد بسیاری را گمراه خواهند ساخت7 .وقتی صدای جنگ
را از نزدیک بشنوید و یا اخبار جنگ در جاهای دور به گوشتان
برسد ،هراسان نش���وید .این چیزها باید اتّفاق بیفتد .ا ّما هنوز
�آخر كار نیس���ت8 .ملّتی با ملّتی دیگر و مملكتی با مملكتی
دیگر جنگ خواهند كرد و در جاهای بسیار ،زمینلرزهها روی
میدهد و خشکس���الی خواهد ش���د .این چیزها علایم شروع
دردی مانند درد زایمان اس���ت9 .ا ّما مواظب خودتان باشید،
شما را برای محاكمه به شوراها خواهند كشانید و در کنیسهها
شلا ّق خواهند زد .بهخاطر من ،شما را به حضور حكمرانان
و پادشاهان خواهند برد تا در مقابل �آنها شهادت دهید10 .اول
باید انجیل به تمام ملّتها برس���د11 .پس وقتی شما را دستگیر
میکنند و تس���لیم مینمایند ،ناراحت نش���وید كه چه بگویید
بلكه �آنچه در �آن س���اعت به وس���یلۀ روحالقدس به شما گفته
میش���ود ،همان را بگویید .چون اوست كه سخن میگوید،
نه ش���ما12 .برادر ،برادر را تس���لیم مرگ خواهد كرد و پدر،
فرزند را .فرزندان علیه والدین خود طغیان خواهند كرد و �آنان
را به كشتن خواهند داد13 .همۀ مردم بهخاطر اینکه نام من بر
شماست ،از شما رویگردان خواهند شد .ا ّما هرکه تا به �آخر
پایدار بماند ،نجات خواهد یافت.
مكروه ویرانی

(متّی 1524:28-؛ لوقا 2021:)24-

«14ا ّما هرگاه �آن مكروه ویرانی را در جاییکه نباید باش���د،
مستقر ببینید (خواننده بداند مقصود چیست ).کسانیکه در
یهودیه هستند ،به کوهها فرار كنند15 .اگر كسی در پشت بام
خانه است ،نباید برای بردن چیزی پایین بیاید و وارد خانه شود.
16و اگر در مزرعه اس���ت ،نباید برای برداشتن لباس برگردد.
�17آن روزها برای زنهای �آبس���تن و یا شیرده چقدر وحشتناک
خواهد بود! 18دعا كنید كه این چیزها در زمستان پیش نیاید.
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19زیرا در �آن روزها چنان مصیبت���ی روی خواهد نمود ،كه از
زمانیکه خدا دنیا را �آفرید تا به حال ،مثل �آن دیده نش���ده و
دیگر هم دیده نخواهد شد20 .اگر خداوند �آن روزها را كوتاه
نمیکرد ،هیچ جانداری ،جان سالم بدر نمیبرد .ا ّما بهخاطر
برگزیدگان خ���ود �آن روزها را كوتاه كرده اس���ت21 .پس اگر
كسی به ش���ما بگوید' :نگاه كن مسیح اینجا و یا �آنجاست!'
باور نكنید22 .مسیحها و انبیای دروغین ظهور خواهند كرد و
چنان نش���انهها و معجزاتی خواهند نمود كه اگر ممكن باشد
برگزیدگان خدا را گمراه كنند23 .مواظب خودتان باشید من
شما را از همۀ این چیزها قبلا ً باخبر کردهام.
آمدن پسر انسان

(متّی 2924:31-؛ لوقا 2521:)28-

«24ا ّما در �آن روزها بعد از �آن مصیبتها� ،آفتاب تاریک خواهد
شد و ماه دیگر نخواهد درخشید25 .س���تارهها از �آسمان فرو
خواهند ریخت و نیروهای �آسمان متزلزل خواهند شد�26 .آن وقت
پسر انسان را خواهند دید كه با قدرت عظیم و جاه و جلال،
بر ابرها می�آید27 .او فرشتگان را خواهد فرستاد و برگزیدگان
خود را از چهار گوشۀ عالم از دورترین نقاط زمین تا دورترین
حدود �آسمان جمع خواهد كرد.
درسی از درخت انجیر

(متّی 3224:35-؛ لوقا 2921:)33-

«28از درخت انجیر درس بگیرید :وقتی ش���اخههایش سبز و
شاداب میشوند و برگ می�آورند ،میدانید كه تابستان نزدیک
است29 .به همان طریق وقتی وقوع این چیزها را ببینید ،مطمئن
باشید كه نزدیک بلكه در �آستانۀ در است30 .یقین بدانید قبل از
اینکه زندگی این نسل به سر �آید ،همۀ این امور اتّفاق خواهد
افتاد�31 .آس���مان و زمین از بین خواهد رفت ،ا ّما سخنان من
هرگز از بین نخواهد رفت.
روز و ساعت نامعلوم

(متّی 3624:)44-

«32ا ّما از �آن روز و ساعت هیچکس خبر ندارد؛ نه فرشتگان
�آسمان و نه پسر ،فقط پدر از �آن �آگاه است33 .هوشیار و �آگاه
باشید ،شما نمیدانید �آن زمان چه وقتی می�آید�34 .آمدن �آن روز،
مانند شخصی است كه به سفر رفته و خانۀ خود را به خادمان
سپرده است تا هرکس كار خود را انجام دهد و به دربان سپرده
است كه گوش به زنگ باشد35 .پس بیدار باشید چون نمیدانید
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كه صاحب خانه كی می�آید .شب یا نصف شب ،وقت سحر
یا سپیده َدم36 .مبادا او ناگهان بیاید و شما را در خواب ببیند.
�37آنچه را به شما میگویم ،به همه میگویم :بیدار باشید».
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توطئه علیه عیسی

(متّی 126:5-؛ لوقا 122:2-؛ یوحنا 4511:)53-

دو روز به عید فصح و عید فطیر مانده بود .سران
كاهنان و علما در صدد بودند عیسی را مخفیانه
دس���تگیر كرده و به قتل برسانند�2 .آنها میگفتند« :این كار را
در روزهای عید نباید كرد ،مبادا مردم �آشوب كنند».
تدهین عیسی در بیتعنیا

(متّی 626:13-؛ یوحنا 112:)8-

3وقتی عیسی در بیتعنیا در خانۀ شمعون جذامی بر سر سفره
نشس���ته بود ،زنی با گلابدانی از س���نگ مرمر ،كه پر از عطر
گران ِ
قیمت سنبل خالص بود ،وارد شد و گلابدان را شكست و
عطر را بر سر عیسی ریخت4 .بعضی از حاضران با عصبان ّیت به
یكدیگر گفتند« :چرا باید این عطر اینطور تلف شود؟ 5میشد �آن
را به بیش از سیصد سکۀ نقره فروخت و پولش را به فقرا داد».
�آنها با خشونت به �آن زن اعتراض كردند6 .ا ّما عیسی فرمود:
«با او كاری نداشته باشید ،چرا او را ناراحت میکنید؟ او كار
خوبی برای من كرده است7 .فقرا همیشه در بین شما خواهند
بود و هروقت بخواهید میتوانید ب���ه �آنها كمک كنید ،ا ّما مرا
همیشه نخواهید داشت8 .او �آنچه از دستش بر می�آمد برای من
كرد و با این عمل ،بدن مرا پیش از وقت برای دفن �آماده كرده
اس���ت9 .یقین بدانید در هر جای عالم كه انجیل اعلام شود،
�آنچه او كرده است ،به یادبود او بیان خواهد شد».
همكاری یهودا در تسلیم عیسی

(متّی 1426:16-؛ لوقا 322:)6-

10بعد از �آن یهودای اسخریوطی كه یکی از �آن دوازده حواری
بود ،نزد سران كاهنان رفت تا عیسی را به �آنها تسلیم نماید.
�11آنها وقتی این را شنیدند ،خوشحال شدند و به او وعدۀ پول
دادند .یهودا به دنبال فرصت مناس���بی بود تا عیسی را تسلیم
كند.
صرف شام فصح با حواریون

(متّی 1726:25-؛ لوقا 722: 14-و 21 23-یوحنا 2113:)30-

12در اولی���ن روز عید فطیر ،یعن���ی در وقتیکه قربانی عید را
ذبح میکردند ،شاگردان به عیسی گفتند« :در كجا میخواهی
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شام فصح را برای تو �آماده كنیم؟» 13عیسی دو نفر از شاگردان
خود را فرستاده به �آنها گفت« :به داخل شهر بروید ،در �آنجا
مردی را خواهید دید كه كوزۀ �آبی را حمل میکند .به دنبال
او بروید 14و به هرجا كه وارد شد ،شما به صاحبخانه بگویید:
'استاد میگوید �آن اتاقی كه من با شاگردانم فصح را در �آنجا
خواهیم خورد كجاس���ت؟' 15او اتاق بزرگ و مفروشی را در
طبقۀ دوم به ش���ما نشان خواهد داد ،در �آنجا برای ما تدارک
ببینید16 ».شاگردان به شهر رفتند و همهچیز را �آن طوری که
او فرموده بود ،مش���اهده كردند و به این ترتیب تدارک فصح
را دیدند17 .وقتی شب شد ،عیس���ی با �آن دوازده حواری به
�آنجا �آمد18 .موقعی که �آنها سر سفره نشسته و مشغول خوردن
غذا بودند ،عیس���ی به �آنها فرمود« :یقی���ن بدانید كه یکی از
شما كه با من غذا میخورد ،مرا تسلیم خواهد كرد�19 ».آنها
محزون شدند و یک به یک از او پرسیدند�« :آیا �آن شخص من
هستم؟» 20عیس���ی فرمود« :یکی از شما دوازده نفر است كه
با من همكاسه میباشد21 .البتّه پسر انسان همان سرنوشتی را
خواهد داشت كه در كلام خدا برای او تعیین شده است ،ا ّما
وای به حال کسیکه پسر انسان به دست او تسلیم میشود.
برای �آن شخص بهتر بود كه اصلا ً به دنیا نمی�آمد».
مقدس خداوند
شام ّ

(متّی 2626:30-؛ لوقا 1422:20-؛ اول قرنتیان 2311:)25-

22در موقع شام ،عیسی نان را گرفت ،و پس از شكرگزاری
�آن را پاره کرد و به شاگردان داد و به �آنها فرمود« :بگیرید ،این
بدن من اس���ت23 ».بعد پیاله را گرفت و پس از شكرگزاری
به �آنها داد و همه از �آن خوردند24 .عیسی فرمود« :این است
خون من كه برای بسیاری ریخته میشود و نشانۀ پیمان خدا با
انسان است25 .یقین بدانید كه دیگر از میوۀ مو نخواهم خورد
تا �آن روزی كه در پادشاهی خدا �آن را تازه بخورم26 ».بعد از
خواندن سرود عید فصح� ،آنها به كوه زیتون رفتند.
پیشگویی انکار پطرس

(متّی 3126:35-؛ لوقا 3122:34-؛ یوحنا 3613:)38-

27عیسی به ش���اگردان فرمود« :همۀ شما از من رویگردان
خواهید شد ،چون كلام خدا میفرماید' :چوپان را خواهم زد و
گوسفندان پراكنده خواهند شد28 '.ا ّما بعد از �آنكه دوباره زنده
شوم ،قبل از شما به جلیل خواهم رفت29 ».پطرس به عیسی
گفت« :حتّی اگر همه تو را ترک كنند ،من ترک نخواهم كرد».
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30عیس���ی به او فرمود« :یقین بدان كه امروز و همین امشب
قبل از اینكه خروس دو مرتبه بانگ بزند ،تو سه مرتبه خواهی
گفت كه مرا نمیشناسی31 ».ا ّما او با اصرار جواب داد« :حتّی
اگر لازم ش���ود كه با تو بمیرم ،هرگز نخواهم گفت كه تو را
نمیشناسم ».همۀ شاگردان دیگر هم همین را گفتند.
دعای عیسی در جتسیمانی

(متّی 3626:46-؛ لوقا 3922:)46-

32وقتی به محلی به نام جتسیمانی رسیدند ،عیسی به شاگردان
فرمود« :وقتی من دعا میکنم ،ش���ما در اینجا بنشینید33 ».و
بعد پطرس و یعقوب و یوحنا را با خود برد .عیسی كه بسیار
مضطرب و �آش���فته شده بود34 ،به ایش���ان فرمود« :از شدّت
غم و اندوه نزدیک به مرگ هستم ،شما اینجا بمانید و بیدار
باشید35 ».عیسی كمی از �آنجا دور شد و به روی زمین افتاده
دعا كرد ،كه اگر ممكن باشد �آن ساعت پر درد و رنج نصیب
او نش���ود36 .پس گفت« :ای پ���در ،همهچیز برای تو ممكن
اس���ت ،این پیاله را از من دور س���از ،ا ّما نه به خواست من،
بلكه به ارادۀ تو37 ».عیس���ی برگش���ت و ایشان را در خواب
دید ،پس به پطرس گفت« :ای ش���معون ،خواب هستی؟ �آیا
نمیتوانستی یک س���اعت بیدار بمانی؟ 38بیدار باشید و دعا
كنید تا از وسوسهها به دور بمانید .روح مشتاق است ا ّما جسم
ناتوان39 ».عیسی بار دیگر رفت و همان دعا را كرد40 .وقتی
برگشت ،باز هم �آنها را در خواب دید� ،آنها گیج خواب بودند
و نمیدانستند چه جوابی به او بدهند41 .عیسی بار سوم �آمد و
به ایشان فرمود�« :آیا باز هم در خواب و در استراحت هستید؟
بس است! ساعت موعود رسیده است ،اكنون پسر انسان به
دست گناهكاران تسلیم میشود42 .برخیزید برویم� ،آنكه مرا
تسلیم میکند ،ال�آن میرسد».
بازداشت عیسی

(متّی 4726:56-؛ لوقا 4722:53-؛ یوحنا 318:)12-

43او هن���وز صحب���ت میکرد كه ناگه���ان یهودا ،یکی از
�آن دوازده حواری ،همراه با جمع ّیتی كه همه با شمش���یر و
چماق مسلّح بودند ،از طرف سران كاهنان و علما و مشایخ
به �آنجا رس���یدند44 .تس���لیم كنندۀ او ب���ه �آنان علامتی داده
گفته بود« :کس���ی را كه میبوسم ،همان شخص است .او
را بگیرید و با مراقب���ت كامل ببرید45 ».پس همینکه یهودا
به �آنجا رس���ید ،فوراً نزد عیسی رفت و گفت« :ای استاد».
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و او را بوس���ید�46 .آنها عیس���ی را گرفتند و محكم بستند.
47یکی از حاضران شمش���یر خود را كشید و به غلام كاهن
اعظ���م حمله كرد و گوش او را برید48 .ا ّما عیس���ی فرمود:
«مگر من یاغی هس���تم كه با شمشیر و چماق برای دستگیر
ك���ردن من �آمدید؟ 49من ه���ر روز در معبد بزرگ در حضور
ش���ما تعلیم میدادم و ش���ما مرا دس���تگیر نكردید ،ا ّما �آنچه
كل���ام خدا میفرماید باید تح ّقق یابد50 ».همۀ ش���اگردان او
را ترک كردند و از �آنج���ا گریختند51 .جوانی كه فقط یک
پارچۀ كتان به دور بدن خود پیچیده بود ،به دنبال او رفت.
�آنها او را هم گرفتند52 ،ا ّما او �آنچه بر تن داش���ت رها كرد
و عری���ان گریخ���ت.
عیسی در برابر شورا

(متّی 5726:68-؛ لوقا 5422: 55-و 6371-؛ یوحنا 1318: 14-و 19)24-

53عیسی را به حضور كاهن اعظم بردند و همۀ سران كاهنان و
مشایخ و علما در �آنجا جمع شده بودند54 .پطرس از دور به دنبال
او �آمد و وارد محوطۀ خانۀ كاهن اعظم شد و بین خدمتكاران
نشست و در كنار �آتش ،خود را گرم میکرد55 .سران كاهنان
و تمام ش���ورای یهود ،در صدد بودند كه مدركی علیه عیسی
به دس���ت �آورند تا حكم اعدامش را صادر نمایند ،ا ّما مدركی
به دست نیاوردند56 .بسیاری علیه او شهادت نادرست دادند،
ا ّما شهادتشان با یكدیگر سازگار نبود57 .ع ّدهای بلند شدند و
به دروغ ش���هادت داده ،گفتند«58 :ما شنیدیم كه میگفت:
من این معبد بزرگ را كه به دست انسان ساخته شده ،خراب
میکنم و در سه روز ،معبد دیگری میسازم كه به دست انسان
ساخته نشده باشد59 ».ولی در این مورد هم شهادتهای �آنها
با هم سازگار نبود60 .كاهن اعظم برخاست و در برابر همه از
عیسی پرسید« :به این اتّهاماتی كه به تو نسبت میدهند ،جوابی
نمیدهی؟» 61ا ّما او ساكت بود و هیچ جوابی نمیداد .باز كاهن
اعظم از او پرسید�« :آیا تو مسیح پسر خدای متبارک هستی؟»
62عیسی گفت« :هستم و تو پسر انسان را خواهی دید كه در
دس���ت ِ
ِ
راست خدای قادر نشسته و بر ابرهای �آسمان می�آید».
63كاهن اعظم ،گریبان خود را چاک زد و گفت« :دیگر چه
احتیاجی به ش���اهدان هست؟ 64شما این كفر را شنیدید .ر�أی
شما چیست؟» همه او را مستوجب اعدام دانستند65 .بعضیها
�آب دهان به رویش میانداختند و چشمهایش را بسته و با مشت
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او را میزدند و میگفتند« :از غیب بگو چه کس���ی تو را زد؟»
نگهبانان هم او را كتک زدند.
پطرس عیسی را انکار میکند

(متّی 6926:75-؛ لوقا 5622:62-؛ یوحنا 1518: 18-و 25)27-

66پطرس هنوز در محوطۀ پایین س���اختمان بود كه یکی از
كنیزان كاهن اعظم �آمد 67و او را دید كه خود را گرم میکند.
به او خیره شد و گفت« :تو هم همراه عیسای ناصری بودی!»
68پطرس منكر شده گفت« :من اصلا ً نمیدانم و نمیفهمم تو
چه میگویی ».بعد از �آن ،او به داخل دالان رفت و در همان
موقع خروس بانگ زد�69 .آن كنیز باز هم او را دید و به اطرافیان
گفت« :این هم یكی از �آنهاست70 ».پطرس باز هم انكار كرد.
كمی بعد ،اطرافیان به پطرس گفتند« :تو حتماً یکی از �آنهایی،
چون اهل جلیل هستی71 ».ا ّما او به جان خود سوگند یاد كرد و
گفت« :من این شخص را كه شما دربارهاش صحبت میکنید،
نمیشناسم72 ».درست در همان وقت خروس برای دومین بار
بانگ زد .پطرس بهیاد �آورد كه عیسی به او فرموده بود« :پیش
از اینكه خروس دو مرتبه بانگ بزند ،تو سه بار خواهی گفت
كه مرا نمیشناسی ».و به گریه افتاد.
عیسی در برابر پیالطس

(متّی 127: 2-و 1114-؛ لوقا 123:5-؛ یوحنا 2818:)38-

15

همینکه صبح شد ،سران كاهنان به اتّفاق مشایخ
و علما و تمام اعضای ش���ورا ،با عجله جلسهای
تش���كیل دادند� .آنها عیس���ی را با زنجیری بسته و به پیلاطس
تحویل دادن���د2 .پیلاطس از او پرس���ید�« :آیا تو پادش���اه یهود
هس���تی؟» عیس���ی جواب داد« :همان اس���ت كه میگویی».
3سران كاهنان ،اتّهامات زیادی به او نسبت دادند4 .پیلاطس
باز از او پرسید« :جوابی نداری؟ ببین چه اتّهامات زیادی به تو
نسبت میدهند5 ».ا ّما عیسی جوابی نداد ،به طوری که باعث
تع ّجب پیلاطس شد.
حکم اعدام عیسی

(متّی 1527:26-؛ لوقا 1323:25-؛ یوحنا 3918:16-)19:

6در هر عید فصح پیلاطس بنا به خواهش مردم ،یک زندانی
را �آزاد میکرد7 .در �آن زمان مردی معروف به «باراباس» همراه
با یاغیانی كه در یک �آش���وب ،مرتكب قتل ش���ده بودند ،در
زندان بود8 .مردم ن���زد پیلاطس رفتند و از او خواهش كردند
كه طبق معمول این كار را برایش���ان انجام دهد9 .پیلاطس از
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ایشان پرس���ید�« :آیا میخواهید ،پادشاه یهود را برای شما �آزاد
كنم؟» 10چون او میدانس���ت كه سران كاهنان از روی حسد
عیسی را تسلیم کردهاند11 .ا ّما سران كاهنان مردم را تحریک
كردند كه از پیلاطس بخواهند «باراباس» را برایشان �آزاد كند.
12پیلاطس بار دیگر به ایش���ان گفت« :پس با مردی كه او را
پادشاه یهودیان مینامید ،چه كنم؟» �13آنها در جواب با فریاد
گفتند« :مصلوبش كن14 ».پیلاطس پرسید« :چرا؟ مرتكب چه
جنایتی شده است؟» ا ّما �آنان شدیدتر فریاد میزدند« :مصلوبش
كن!» 15پ���س پیلاطس كه مایل بود ،مردم را راضی نگه دارد
«باراباس» را برای ایشان �آزاد كرد و دستور داد عیسی را تازیانه
زده ،بسپارند تا مصلوب شود.
سربازان عیسی را مسخره میکنند

(متّی 2727:31-؛ یوحنا 219:)3-

16سربازان عیسی را به داخل محوطۀ كاخ فرمانداری بردند
و تمام گروهان را جمع كردند�17 .آنها ردای ارغوانی را به او
پوشانیدند و تاجی از خار بافته و روی سرش گذاشتند 18و به
او ادای احترام كرده میگفتند« :سلام ،ای پادشاه یهود19 ».و
با چوب بر سرش میزدند و به رویش �آب دهان میانداختند.
بعد پیش او زانو زده و تعظیم میکردند20 .وقتی تمسخرها تمام
شد� ،آنها لباس ارغوانی را از تنش در�آورده و لباسهای خودش را
به او پوشانیدند و او را بیرون بردند تا مصلوب كنند.
عیسی بر روی صلیب

(متّی 3227:44-؛ لوقا 2623:43-؛ یوحنا 1719:)27-

�21آنان شخصی را به نام ش���معون اهل قیروان ،پدر اسكندر
و روفس كه از صحرا به ش���هر می�آمد و از �آنجا میگذش���ت،
مجبور كردند كه صلیب عیسی را حمل كند�22 .آنها عیسی را
به محلی به نام «جلجتا» كه معنی �آن «محل كاسۀ سر» است
بردند23 .به او ش���رابی دادند كه �آمیخته به دارویی به نام « ُمر»
بود ،ا ّما او �آن را قبول نكرد24 .پس او را بر صلیب میخكوب
كردند و لباسهایش را بین خود تقس���یم نمودند و برای تعیین
سهم هر یک ،قرعه انداختند25 .ساعت نُه صبح بود كه او را
مصلوب كردند26 .تقصیرنامهای به این شرح برایش نوشتند:
«پادش���اه یهودیان» 27دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب كردند
یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او28[ .به
این طریق �آن كلامی كه میگوید :از خطاكاران محسوب شد،
تح ّقق یافت29 ].کسانیکه از �آنجا میگذشتند ،سرهایشان را
1855

مرقس 15

تكان میدادند و با اهانت به عیسی میگفتند« :ای کسیکه
میخواستی معبد بزرگ را خراب كنی و در سه روز بسازی،
30حالا از صلیب پایین بیا و خودت را نجات بده31 ».همچنین
سران كاهنان و علما نیز او را مسخره میکردند و به یكدیگر
میگفتند« :دیگران را نجات میداد ،ا ّما نمیتواند خود را نجات
دهد32 .حالا این مسیح ،پادشاه اسرائیل ،از صلیب پایین بیاید
تا ما ببینیم و به او ایمان بیاوریم ».كسانی هم كه با او مصلوب
شده بودند ،به او اهانت میکردند.
مرگ عیسی

(متّی 4527:56-؛ لوقا 4423:49-؛ یوحنا 2819:)30-

33در وقت ظهر ،تاریکی تمام �آن سرزمین را فراگرفت و تا سه
ساعت ادامه داشت34 .در ساعت سه بعد از ظهر ،عیسی با
صدای بلند گفت« :ایلی ،ایلی لما سبقتنی؟» یعنی «خدای من،
خدای من ،چرا مرا ترک كردی؟» 35بعضی از حاضران وقتی
این را شنیدند ،گفتند« :نگاه كنید! او الیاس را صدا میکند!»
36یکی از �آنها دوید و اسفنجی را از شراب تُرشیده ُپر كرد و روی
نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت« :بگذارید ببینم� ،آیا
الیاس می�آید تا او را پایین بیاورد؟» 37عیسی فریاد بلندی كشید
و جان داد38 .پردۀ اندرون مقدّس معبد بزرگ از بالا تا پایین
دو تكه شد39 .سروانی كه در مقابل عیسی ایستاده بود ،وقتی
چگونگی مرگ او را دید ،گفت« :حقیقتاً این مرد پس���ر خدا
بود40 ».در �آنجا ع ّدهای زن هم بودند كه از دور نگاه میکردند
و در بین �آنها مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب كوچک و یوشا
و سالومه دیده میشدند41 .این زنها وقتی عیسی در جلیل بود،
به او گرویدند و او را كمک میکردند .بسیاری از زنهای دیگر
نیز همراه او به اورشلیم �آمده بودند.
کفن و دفن عیسی

(متّی 5727:61-؛ لوقا 5023:56-؛ یوحنا 3819:)42-

42غروب همان روز كه روز تدارک ،یعنی پیش از روز سبت
بود43 ،یوسف از اهل رامه ،كه یکی از اعضای محترم شورای
یهود و در انتظار ظهور پادش���اهی خدا بود ،با كمال شهامت
نزد پیلاطس رفت و جسد عیسی را از او خواست44 .پیلاطس
باور نمیکرد كه عیسی به این زودی مرده باشد .پس به دنبال
س���روانی كه م�أمور مصلوب كردن عیس���ی بود فرستاد و از او
پرسید�« :آیا او به همین زودی مرد؟» 45وقتی پیلاطس از جانب
سروان اطمینان یافت ،به یوسف اجازه داد كه جنازه را ببرد.
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46یوس���ف ،كتان لطیفی خرید و جنازه عیسی را پایین �آورد و
در �آن پیچید و در مقبرهای كه از سنگ تراشیده شده بود ،قرار
داد و س���نگی جلوی در �آن غلطانید47 .مریم مجدلیه و مریم
مادر یوشا ،دیدند كه عیسی كجا گذاشته شد.
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رستاخیز عیسی

(متّی 128:8-؛ لوقا 124:12-؛ یوحنا 120:)10-

پس از پایان روز سبت ،مریم مجدلیه ،مریم مادر
یعقوب و سالومه روغنهای معطّری خریدند تا بروند
و بدن عیس���ی را تدهین كنند2 .و صبح زود روز یكشنبه،
درس���ت بعد از طلوع �آفتاب ،به س���ر قبر رفتن���د�3 .آنها به
یكدیگر میگفتند« :چه کس���ی سنگ را برای ما از جلوی
قبر خواهد غلطانید؟» 4وقتی خوب نگاه كردند ،دیدند كه
س���نگ بزرگ از جلوی قبر به عقب غلطانیده شده است.
5پس به داخل مقبره رفتند و در �آنجا مرد جوانی را دیدند كه
در طرف راست نشسته و ردای سفید بلندی در برداشت.
«تعجب نكنید،
�آنها متح ّی���ر ماندند6 .ا ّما او به �آنان گفتّ :
شما عیس���ای ناصری مصلوب را میجویید .او زنده شده،
دیگر در اینجا نیست ،نگاه كنید اینجا ،جایی است كه او
را گذاشته بودند7 .حالا بروید و به شاگردان او ،همچنین
به پطرس بگویید كه او پیش از ش���ما به جلیل خواهد رفت
و همان طوری که خودش به ش���ما فرم���وده بود ،او را در
�آنجا خواهید دید�8 ».آنها از مقبره بیرون �آمدند و از سر قبر
گریختند ،چون ترس و وحش���ت �آنه���ا را فراگرفته بود و از
ترس چیزی به کس���ی نگفتند.
ظهور عیسی به مریم مجدلیه

(متّی 928:10-؛ یوحنا 1120:)18-

9عیسی پس از رستاخیز خود ،در سحرگاه روز اول هفته قبل
از همه به مریم مجدلیه كه هف���ت دیو از او بیرون كرده بود،
ظاهر شد10 .مریم رفت و این خبر را به شاگردان كه غمگین
و گریان بودند ،رسانید11 .ا ّما �آنها باور نكردند كه عیسی زنده
شده و به مریم ظاهر گشته است.
ظهور عیسی به دو حواری

(لوقا 1324:)35-

12پس از �آن عیس���ی به طرز دیگری به دو نفر از �آنها كه به
بیرون شهر میرفتند ،ظاهر شد�13 .آنان برگشتند و به سایرین
خبر دادند ،ا ّما �آنها حرف ایشان را باور نمیکردند.
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ظهور عیسی به یازده حواری

(متّی 1628:20-؛ لوقا 3624:49-؛ یوحنا
1920:23-؛ کارهای رسولان 61:)8-

14سرانجام عیسی به �آن یازده حواری ،در وقتی که �آنها سر
سفره نشسته بودند ،ظاهر شد و بیایمانی و سخت دلی �آنها را
در نپذیرفتن گفتۀ کسانیکه او را زنده دیده بودند ،مورد سرزنش
قرار داد15 .پس به ایشان فرمود« :به تمام نقاط دنیا بروید و این
مژده را به تمام مردم اعلام كنید16 .کسیکه ایمان می�آورد و
تعمید میگیرد نجات خواهد یافت ،ا ّما کسیکه ایمان نیاورد،
محكوم خواهد شد17 .به ایمانداران این نشانههای قدرت داده
خواهد شد� :آنها با ذكر نام من دیوها را بیرون خواهند كرد،
به زبانهای تازه سخن خواهند گفت18 ،اگر مارها را بگیرند و
یا زهر بخورند به ایشان �آسیبی نخواهد رسید .دستهای خود را
بر مریضان خواهند گذاشت و �آنان شفا خواهند یافت».
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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انجیل لوقا
معرفی کتاب
ّ

انجیل لوقا عیس���ی را به عنوان منجی و نجاتدهندۀ موعود
بنیاسرائیل و نجاتدهندۀ تمامی مردم جهان مع ّرفی میكند.
لوقا گزارش میدهد كه عیس���ی توسط روح خدا خوانده شده
است تا اینكه خبرخوش را به مسكینان بشارت دهد .این انجیل
همچنین تو ّجه خاصی نسبت به تمام مردم با هرگونه نیازمندی
�آنها دارد .در این انجیل پیامشادی�آفرین در ابتدا و انتهای �آن
به خوبی مشاهده میش���ود .چه در موقع تولّد او و بشارتهای
ش���اد و خوش ،چه در موقع صعود او به �آس���مان و وعدههای
�آرامش و ش���ادی .داستان رشد و توس���عۀ مسیح ّیت در كتاب
دیگری از این نویسنده ،به نام (كارهای رسولان) �آمده است.
در قسمت دوم و ششم (به تقسیمبندی كتاب رجوع كنید)،
مطالبی �آمده اس���ت كه فقط در این انجیل مشاهده میكنید،
مانند ،سرود فرشتگان و ملاقات شبانان از عیسی هنگام تولّد،
عیسی پسر خردسال در معبد بزرگ ،مثل سامری نیكو و پسر
گمش���ده .در این انجیل اهم ّیت خاصی به دعا ،روحالقدس
و نقش زنها در رس���الت عیسی و بخشش گناهان توسط خدا
داده شده است.
تقسیمبندی كتاب

مقدّمه 11:4-
تولّد و كودكی یحیی تعمیددهنده و عیسی 51:52-2:
رسالت یحیای تعمیددهنده 13:20-
تعمید و آزمایشهای عیسی 213:13-4:
خدمات عمومی عیسی در جلیل 144:50-9:
از جلیل تا اورشلیم 519:27-19:
هفتۀ آخر در اورشلیم و اطراف آن 2819:56-23:
رستاخیز ،ظهور و صعود عیسی 124:53-
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1

مقدمه
ّ

تقدیم به عالیجناب تئوفیلوس:
تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی
كه در بین ما رخ داده است ،اقدام کردهاند 2و �آنچه را كه به
وسیلۀ شاهدان عینی ا ّولیه و اعلام کنندگان �آن پیام به ما رسیده
است به قلم �آوردهاند3 .من نیز به نوبۀ خود ،به عنوان کسیکه
جریان كامل این وقایع را جزء به جزء مطالعه و بررس���ی كرده
است ،صلاح دیدم كه این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع
برای تو بنویس���م 4تا به حقیقت همۀ مطالبی كه از �آن اطّلاع
یافتهای ،پی ببری.
خبر تو ّلد یحیی

5در زمان س���لطنت هیرودیس ،پادش���اه یهودی���ه ،كاهنی به
نام زكریا از افراد گروه ابیا ،زندگی میکرد .همس���ر او نیز از
خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت6 .این دو نفر در نظر
خدا درستكار بودند و بدون کوتاهی ،كلّیۀ احكام و دستورات
خداوند را رعایت میکردند7 .ا ّما فرزندی نداشتند زیرا الیزابت
نازا بود و هر دو سالخورده بودند8 .چون نوبت خدمت روزانه
در معبد بزرگ به گروه زكریا رسید ،او به عنوان كاهن مشغول
انجام وظایف خود شد9 .طبق رسوم كاهنان قرعه به نام او در�آمد
كه به داخل جایگاه مقدّس در معبد بزرگ وارد شود و ُبخور
بسوزاند10 .در وقت سوزاندن ُبخور ،تمام جماعت در بیرون
ایستاده و دست به دعا برداشته بودند11 .در �آنجا فرشتۀ خداوند
به او ظاهر شد و در سمت راست �آتشدان ُبخور ایستاد12 .زكریا
از دیدن این منظره تكانی خورد و ترس���ید13 .ا ّما فرشته به او
گفت« :ای زكریا نترس .دعاهای تو مستجاب شده و همسرت
الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید.
14شادی و س���رور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولّد او
شادمان خواهند شد15 .زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد
بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد .از همان ابتدای
تولّد از روحالقدس ُپر خواهد بود 16و بسیاری از بنیاسرائیل را
به سوی خداوند ،خدای �آنان باز خواهد گردانید17 .با روح و
قدرت الیاس مانند پیش���اهنگی در حضور خداوند قدم خواهد
زد تا پدران و فرزندان را �آشتی دهد و سركشان را به راه نیكان
�آورد و مردمانی مستعد برای خداوند �آماده سازد18 ».زكریا به
فرشته گفت« :چطور میتوانم این را باور كنم؟ من پیر هستم و
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زنم نیز سالخورده است19 ».فرشته به او پاسخ داد« :من جبرائیل
هستم كه در حضور خدا میایس���تم و فرستاده شدهام تا با تو
صحبت كنم و این مژده را به تو برسانم20 .پس تو ّجه كن :تو
تا هنگام وقوع این امور لال خواهی ش���د و نیروی تكلّم را از
دست خواهی داد زیرا سخنان مرا كه در وقت مق ّرر به حقیقت
خواهد پیوست باور نكردی21 ».جماعتی كه منتظر زكریا بودند
از اینك���ه او �آنهمه در داخل جایگاه مق���دّس در معبد بزرگ
ماند ،متع ّجب گشتند22 .وقتی بیرون �آمد و یارای سخن گفتن
نداش���ت� ،آنان فهمیدند كه در داخل جایگاه مقدّس در معبد
بزرگ رؤیایی دیده است و چون نمیتوانست حرف بزند ایما
و اشاره میکرد23 .زكریا وقتیکه دورۀ خدمت كهانت خود
را در معبد بزرگ به انجام رس���انید به خانه بازگشت24 .بعد
از �آن همسرش الیزابت حامله شد و مدّت پنج ماه در خلوت
به س���ر برد و با خود میگفت«25 :ای���ن كار را خداوند برای
من كرده است و با این لطف خود ،رسوایی مرا پیش مردم از
میان برداشته است».
خبر تو ّلد عیسی

26در ماه ششم ،جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام
ناصره ،كه در استان جلیل واقع است 27به نزد دختر باکرهای
كه در عقد مردی به نام یوسف -از خاندان داوود -بود ،فرستاده
شد .نام این دختر مریم بود28 .فرشته وارد شد و به او گفت:
«سلام ،ای کسیکه مورد لطف هستی ،خداوند با توست».
29ا ّما مریم از �آنچه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست
كه معنی این سلام چیست30 .فرشته به او گفت« :ای مریم،
نترس زیرا خداوند به تو لطف فرموده است31 .تو �آبستن خواهی
شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد32 .او
بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال مل ّقب خواهد شد.
خداوند ،خدا تخت پادشاهی جدّش داوود را به او عطا خواهد
فرمود33 .او تا به ابد برخاندان یعقوب فرمانروایی خواهد كرد
و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت34 ».مریم به فرشته
گفت« :این چگونه ممكن است؟ من باکره هستم35 ».فرشته
به او پاسخ داد« :روحالقدس بر تو خواهد �آمد و قدرت خدای
متعال بر تو سایه خواهد افكند و به این سبب �آن نوزاد مقدّس،
پسر خدا نامیده خواهد شد36 .بدان كه خویشاوند تو الیزابت
در سن پیری پسری در رحم دارد و �آن کسیکه نازا به حساب
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می�آمد اكنون ش���ش ماه از حاملگی او میگذرد37 .زیرا برای
خدا هیچ چیز محال نیست38 ».مریم گفت« :باشد ،من كنیز
خداوند هستم ،همانطور كه تو گفتی بشود ».و فرشته از نزد
او رفت.
مالقات مریم با الیزابت

39در �آن روزها مریم عازم سفر شد و باشتاب به شهری واقع
در كوهس���تان یهودیه رفت40 .او به خانۀ زكریا وارد شد و به
الیزابت سلام كرد41 .وقتی الیزابت سلام مریم را شنید ،ب ّچه
در َرحمش تكان خورد .الیزابت از روحالقدس ُپر شد 42و با
صدای بلند گفت« :تو در بین زنها متبارک هستی و مبارک
است ثمرۀ رحم تو43 .من كیستم كه مادر خداوندم به دیدنم
بیاید؟ 44همینکه سلام تو به گوش من رسید ،ب ّچه از شادی در
رحم من تكان خورد45 .خوشا به حال �آن زنی كه باور میکند
که وعدۀ خداوند برای او به انجام خواهد رسید».
سرود مریم

46مریم گفت:
«جان من خداوند را میستاید
 47و روح من در نجاتدهندۀ من ،خدا ،شادی میکند،
 48چون او به كنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است.
از این پس همۀ نسلها مرا خوشبخت خواهند خواند،
 49زیرا �آن قادر مطلق كارهای بزرگی برای من كرده
است.
نام او مقدّس است.
 50رحمت او پشت در پشت برای كسانی است كه از او
میترسند.
 51دست خداوند با قدرت كار كرده است،
متك ّبران را با خیالات دلشان تارومار كرده
 52و زورمندان را از تختهایشان به زیر افكنده
و فروتنان را سربلند كرده است.
 53گرسنگان را با چیزهای نیكو سیر نموده
و ثروتمندان را تهیدست روانه كرده است.
 54بهخاطر مح ّبت پایدار خود،
از بندۀ خود اسرائیل حمایت كرده است،
 55همانطور كه به اجداد ما یعنی به ابراهیم
و به فرزندان او تا به ابد وعده داد».
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56مریم در حدود س���ه ماه نزد الیزاب���ت ماند و بعد به منزل
خود بازگشت.
تو ّلد یحیی

57وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا �آورد58 .وقتی
همسایگان و خویشاوندان او باخبر شدند كه خداوند چه لطف
بزرگی در حق او كرده است مانند او شاد و خوشحال گشتند.
59پس از ی���ک هفته �آمدند تا نوزاد را ختن���ه نمایند و در نظر
داشتند نام پدرش زكریا را بر او بگذارند60 .ا ّما مادرش گفت:
«خیر ،نام او باید یحیی باشد�61 ».آنها گفتند« :ا ّما در خاندان
تو هیچکس چنین نامی ندارد62 ».و با اشاره از پدرش پرسیدند
كه تصمیم او دربارۀ نام طفل چیست63 .او تختهای خواست و
در برابر تع ّجب همگی نوشت« :نام او یحیی است64 ».ناگهان
زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت65 .تمام همسایگان
ترسیدند و كلّیۀ این اخبار در سرتاسر كوهستان یهودیه انتشار
یافت66 .همۀ کسانیکه این موضوع را میشنیدند دربارۀ �آن
فكر میکردند و میگفتند« :این كودک چه خواهد ش���د؟ در
واقع دست خداوند با اوست».
نبوت زكریا
ّ

67پدر او زكریا ،از روحالقدس ُپر شد و چنین نب ّوت كرد:
« 68خداوند ،خدای اسرائیل را سپاس باد.
زیرا به یاری قوم خود �آمده و �آنان را رهایی داده است.
 69از خاندان بندۀ خود داوود،
رهانندۀ نیرومندی بر افراشته است.
 70او از قدیم از زبان انبیای مقدّس خود وعده داد
 71كه ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشد
و از دست همۀ کسانیکه از ما نفرت دارند� ،آزاد
سازد
 72و با نیاکان ما به رحمت رفتار نماید
و پیمان مقدّس خود را بهخاطر �آورد.
 73برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد كرد
 74كه ما را از دست دشمنان نجات دهد
و عنایت فرماید كه او را بدون ترس
 75با پاكی و نیكی تا زندهایم ،عبادت نماییم.
نبی خدای متعال نامیده خواهی شد،
 76و تو ،ای فرزندِ ،
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زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت
تا راه او را �آماده سازی
 77و به قوم او خبر دهی
كه با �آمرزش گناهانشان رستگار میشوند،
 78زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست
كه خورشید صبحگاهی از �آسمان بر ما طلوع خواهد كرد
 79تا بر کسانیکه در تاریكی و در سایۀ مرگ به سر
میبرند بتابد
و قدمهای ما را به راه صلح و سلامتی هدایت
فرماید».
80و ا ّما طفل بزرگ میشد و در روح قوی میگشت و تا روزی
كه علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر میبرد.

2

تو ّلد عیسی

(متّی 181:)25-

در �آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر
دنیای روم فرمانی از طرف امپراتور اوغسطس صادر شد.
2این اولین سرشماری بود و در �آن هنگام كرینیوس فرماندار ك ّل
سوریه بود3 .پس برای انجام سرشماری هرکسی به شهر خود
میرفت 4و یوسف نیز از شهر ناصرۀ جلیل به یهودیه �آمد تا در
شهر داوود ،كه بیتلحم نام داشت نامنویسی كند ،زیرا او از
خاندان داوود بود5 .او مریم را كه در این موقع در عقد او و
باردار بود همراه خود برد6 .هنگامیکه در �آنجا اقامت داشتند
وقت تولّد طفل فرا رسید 7و مریم اولین فرزند خود را كه پسر
بود به دنیا �آورد .او را در قنداق پیچیده در �آخوری خوابانید،
زیرا در مسافرخانه جایی برای �آنان نبود.
چوپانان و فرشتگان

8در همان اطراف در میان مزارع ،چوپانانی بودند كه در هنگام
شب از گلّۀ خود نگهبانی میکردند9 .فرشتۀ خداوند در برابر
ایشان ایستاد و شكوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید
و ایشان سخت وحشت كردند10 .ا ّما فرشته گفت« :نترسید،
من برای شما مژدهای دارم :شادی بزرگی شامل حال تمامی
این قوم خواهد شد11 .امروز در شهر داوود نجاتدهندهای برای
شما به دنیا �آمده است كه مسیح و خداوند است12 .نشانی �آن
برای ش���ما این است كه نوزاد را در قنداق پیچیده و در �آخور
خوابیده خواهید یافت13 ».ناگهان با �آن فرشته فوج بزرگی از
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سپاه �آسمانی ظاهر ش���د كه خدا را با حمد و ثنا میسراییدند
و میگفتند:
« 14خدا را در برترین �آسمانها جلال
و بر زمین در بین مردمی كه مورد پسند او میباشند
صلح و سلامتی باد».
15بعد از �آنكه فرشتگان �آنان را ترک كردند و به �آسمان رفتند،
چوپانان به یكدیگر گفتند« :بیایید ،به بیتلحم برویم و واقعهای
را كه خداوند ما را از �آن �آگاه س���اخته اس���ت ببینیم16 ».پس
باش���تاب رفتند و مریم و یوس���ف و �آن كودک را كه در �آخور
خوابیده بود پیدا كردند17 .وقتی كودک را دیدند �آنچه را كه
دربارۀ او به �آنان گفته شده بود بیان كردند18 .همۀ شنوندگان
از �آنچه چوپانان میگفتن���د تع ّجب میکردند19 .ا ّما مریم تمام
این چیزها را بهخاطر میسپرد و دربارۀ �آنها عمیقاً میاندیشید.
20چوپانان برگش���تند و بهخاطر �آنچه شنیده و دیده بودند خدا
را حمد و سپاس میگفتند ،زیرا �آنچه به ایشان گفته شده بود
اتّفاق افتاده بود.
نامگذاری عیسی

21یک هفته بعد كه وقت ختنۀ كودک فرا رسید او را عیسی
نامیدند ،همان نامی كه فرش���ته قبل از قرار گرفتن او در رحم
تعیین كرده بود.
تقدیم عیسی در معبد بزرگ

22پس از �آنكه روزهای تطهیر را مطابق شریعت موسی پشت
سر گذاردند كودک را به اورشلیم �آوردند تا به خداوند تقدیم
نمایند23 .چنانکه در ش���ریعت خداوند نوش���ته ش���ده است:
نخستزادۀ مذکر از �آن خداوند شمرده میشود 24و نیز طبق �آنچه
در شریعت خداوند نوشته ش���ده است قربانیای تقدیم كنند.
یعنی یک جفت کبوتر و یا دو جوجه قمری.
25در اورش���لیم م���ردی به نام ش���معون زندگ���ی میکرد كه
درستكار و پارسا بود و در انتظار سعادت اسرائیل به سر میبرد و
روحالقدس بر او بود26 .از طرف روحالقدس به او الهام رسیده
بود كه تا مس���یح موعود خداوند را نبیند ،نخواهد مرد27 .او
به هدایت روح به داخل معبد بزرگ �آمد و هنگامیکه والدین
عیس���ی ،طفل را به داخل �آوردند تا �آنچه را كه طبق شریعت
مرسوم بود انجام دهند28 ،شمعون ،طفل را در �آغوش گرفت
و خدا را حمدكنان گفت:
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« 29حال ای خداوند ،بر طبق وعدۀ خود
بندهات را بسلامت مرخّص فرما
 30چون چشمانم نجات تو را دیده است،
 31نجاتی كه تو در حضور همۀ ملّتها �آماده ساختهای،
 32نوری كه افكار ملل بیگانه را روشن سازد
و مایۀ سربلندی قوم تو ،اسرائیل گردد».
33پ���در و مادر �آن طفل از �آنچه دربارۀ او گفته ش���د متح ّیر
گشتند34 .شمعون برای �آنان دعای خیر كرد و به مریم مادر
عیسی ،گفت« :این كودک برای سقوط و یا سرافرازی بسیاری
در اسرائیل تعیین شده است و نشانهای است كه در ردكردن
او 35افكار پنهانی عدّۀ كثیری �آشكار خواهد شد و در دل تو
نیز خنجری فرو خواهد رفت».
36در �آنجا ،همچنین زنی نب ّیه به نام حنا زندگی میکرد كه
دختر فنوئیل از طایفۀ اش���یر بود ،او زنی بود بسیار سالخورده،
كه بعد از ازدواج ،مدّت هفت سال با شوهرش زندگی كرده
37و بعد از �آن هشتاد و چهار سال بیوه مانده بود .او هرگز از
معبد بزرگ خارج نمیشد بلكه ش���ب و روز با نماز و روزه،
خدا را عبادت میکرد38 .او در همان موقع جلو �آمد ،به درگاه
خدا شكرگزاری نمود و برای همۀ کسانیکه در انتظار نجات
اورشلیم بودند ،دربارۀ �آن طفل صحبت كرد.
بازگشت به ناصره

39بعد از �آنكه همۀ كارهایی را كه در شریعت خداوند مق ّرر
است انجام دادند ،به شهر خود ،ناصرۀ جلیل برگشتند40 .و
كودک سرش���ار از حكمت ،بزرگ و قوی میگشت و لطف
خدا با او بود.
عیسی نوجوان در معبد بزرگ

41والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم میرفتند.
42وقتی او به دوازده سالگی رسید �آنها طبق معمول برای �آن عید
به �آنجا رفتند43 .وقتی روزهای عید به پایان رسید و �آنان عازم
شهر خود شدند ،عیسی نوجوان در اورشلیم ماند ولی والدینش
این را نمیدانستند 44و به گمان اینكه او در بین كاروان است
یک روز تمام به س���فر ادامه دادند و �آن وقت در میان دوستان
و خویشان خود به جستجوی او پرداختند45 .چون او را پیدا
نكردند ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند46 .بعد
از سه روز او را در معبد بزرگ پیدا كردند -درحالیكه در میان
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معلّمان نشس���ته بود و به �آنان گوش میداد و از ایشان سؤال
میکرد47 .همۀ شنوندگان از هوش او و از پاسخهایی كه میداد
تعجب كردند
در حیرت بودند48 .والدین عیس���ی از دیدن او ّ
و مادرش به او گفت« :پس���رم ،چرا با ما چنین كردی؟ من و
پدرت با نگرانی زیاد دنبال تو میگشتیم».
49او گفت« :برای چه دنبال من میگشتید؟ مگر نمیدانستید
كه من موظّف هستم در خانۀ پدرم باشم؟» 50ا ّما �آنان نفهمیدند
كه مقصود او چیست.
51عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و مطیع �آنان بود .مادرش
همۀ این چیزها را در دل خود نگاه میداش���ت52 .عیسی در
حكمت و قامت رشد میکرد و مورد پسند خدا و مردم بود.

3

پیام یحیی

(متّی 13:12-؛ مرقس 11:8-؛ یوحنا 191:)28-

در پانزدهمین س���ال حكومت طیبریوس قیصر ،وقتی
پنطیوس پیلاطس فرماندار یهودیه و هیرودیس ،حاكم
فیلیپس ،حاكم استانهای ایتوریه و نواحی
استان جلیل و برادرش ُ
ترخونیتس ،و لیسانیوس حاكم �آبلیه بود2 ،یعنی در زمانیکه حنا
و قیافا كاهنان اعظم بودند ،كلام خدا در بیابان به یحیی پسر
زكریا رسید3 .او به تمام نواحی اطراف رود اردن میرفت و اعلام
میکرد كه مردم توبه كنند و برای �آمرزش گناهان خود تعمید
بگیرند4 .همچنانکه در كتاب اشعیای نبی �آمده است:
«شخصی در بیابان فریاد میزند:
راهی برای خداوند �آماده سازید،
طریق او را راست نمایید.
 5د ّرهها پر شوند،
کوهها و ت ّپهها صاف گردند،
کجیها راست خواهند شد
راههای ناهموار هموار خواهند گشت
 6و همۀ �آدمیان نجات خدا را خواهند دید».
7انبوه مردم می�آمدند تا از دست یحیای تعمید بگیرند .او به
ایشان گفت« :ای مارها ،چه كسی شما را �آگاه ساخت تا از
خشم و غضب �آینده بگریزید؟ 8پس توبۀ خود را با ثمراتی كه
به بار می�آورید ،نشان دهید و پیش خود نگویید كه ما پدری
مانند ابراهیم داریم .بدانید كه خدا قادر اس���ت از این سنگها
فرزندانی برای ابراهیم بیافریند9 .تیشه بر ریشۀ درختان گذاشته
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شده و هر درختی كه میوۀ خوب به بار نیاورد ،بریده و در �آتش
افكنده خواهد شد».
10مردم از او پرسیدند« :پس تكلیف ما چیست؟» 11او پاسخ
داد�« :آن کس���یکه دو پیراه���ن دارد ،باید یك���ی از �آنها را به
کسیکه ندارد بدهد و هرکه خوراک دارد ،باید همچنین كند».
12باجگی���ران هم برای گرفتن تعمید �آمدند و از او پرس���یدند:
«ای اس���تاد ،ما چه باید بكنیم؟» 13به ایشان گفت« :بیش از
�آنچه مق ّرر ش���ده مطالبه نكنید14 ».سپاهیان هم پرسیدند« :ما
چهكنیم؟» به �آنان گفت« :از كسی بزور پول نگیرید و تهمت
ناروا نزنید و به حقوق خود قانع باشید».
15مردم در انتظار به س���ر میبردند و از یكدیگر میپرسیدند
كه �آیا یحیی مس���یح موعود است یا نه16 .ا ّما او چنین جواب
داد« :من ش���ما را با �آب تعمید میدهم ا ّما كسی خواهد �آمد
كه از من تواناتر اس���ت و من لایق �آن نیستم كه بند كفش او
را باز كنم .او شما را با روحالقدس و �آتش تعمید خواهد داد.
17او چنگال خود را در دست دارد تا خرمن خود را پاک كند
و گندم را در انبار جمع نماید ،ا ّما كاه را در �آتش���ی خاموش
نشدنی ،خواهد سوزانید».
18یحیی با راههای بسیار و گوناگون مردم را تشویق میکرد
و به �آنها بش���ارت میداد 19ا ّما هیرودیس ،كه بر سر موضوع
زن برادرش هیرودیا و خلافکاریهای دیگر خود مورد س���رزنش
یحیی واقع ش���ده بود20 ،با انداخت���ن یحیی به زندان مرتكب
كاری بدتر از همه شد.
تعمید گرفتن عیسی

(متّی 133:17-؛ مرقس 91:)11-

21پس از �آنكه همه تعمید گرفتند ،عیسی نیز تعمید گرفت و
به دعا مشغول بود كه �آسمان گشوده شد 22و روحالقدس به
صورت كبوتری بر او نازل ش���د و صدایی از �آسمان �آمد« :تو
پسر عزیز من هستی .از تو خشنودم».
شجرهنامۀ عیسی

(متّی 11:)17-

23وقتی عیسی م�أموریت خود را شروع كرد در حدود سی سال
از عمرش گذشته بود و برحسب تص ّور مردم او پسر یوسف بود و
یوسف پسر هالی24 ،پسر َمتات ،پسر لاوی ،پسر ِملكی ،پسر ینا،
پسر یوسف25 ،پسر َمتاتیا ،پسر �آموس ،پسر ناحوم ،پسر ِحسلی،
پسر نَجی26 ،پسر م�أت ،پسر َمتاتیا ،پسر ِشمعی ،پسر یوسف،
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لوقا  3و4 

پسر یهودا27 ،پسر یوحنا ،پسر ریسا ،پسر زروبابل ،پسر شالتیئیل،
پسر نیری28 ،پسر ِملكی ،پسر اَدی ،پسر قوسام ،پسر ایلمودام،
پسر عیر29 ،پسر یوسی ،پسر الیعزر ،پسر یوریم ،پسر َمتات ،پسر
لاوی30 ،پسر شَ معون ،پسر یهودا ،پسر یوسف ،پسر یونان ،پسر
ایلیاقیم31 ،پسر ِملیا ،پسر مینان ،پسر َمتاتا ،پسر ناتان ،پسر داوود،
32پسر َیسی ،پسر عوبید ،پسر بوعز ،پسر شَ لمون ،پسر نَحشون،
33پسر عمیناداب ،پسر ارام ،پسر َحصرون ،پسر فارص ،پسر یهودا،
34پسر یعقوب ،پسر اسحاق ،پسر ابراهیم ،پسر تارح ،پسر ناحور،
35پسر سروج ،پسر رعو ،پسر فالج ،پسر عابر ،پسر صالح36 ،پسر
قینان ،پسر ارفكشاد ،پسر سام ،پسر نوح ،پسر لا َمک37 ،پسر
متوشالَح ،پسر خنوخ ،پسر یارد ،پسر َمهلئیل ،پسر قینان38 ،پسر
انوش ،پسر شیث ،پسر �آدم بود و �آدم از خدا بود.

4

آزمایشها

(متّی 14:11-؛ مرقس 121:)13-

عیسی پر از روحالقدس از رود اردن بازگشت و روح
خدا او را به بیابانها برد 2و در �آنجا ابلیس او را مدّت
چهل روز با وسوسهها �آزمایش میکرد .او در �آن روزها چیزی
نخورد و سرانجام گرسنه شد.
3ابلیس به او گفت« :اگر تو پسر خدا هستی به این سنگ
بگو تا نان شود4 ».عیسی پاسخ داد« :در کتابمقدّس نوشته
شده است كه زندگی انسان فقط بسته به نان نیست5 ».بعد
ابلیس او را به بالای كوهی برد و در یک چشم به هم زدن تمام
ممالک دنیا را به او نشان داد 6و گفت« :تمامی اختیارات این
قلمرو و همۀ شكوه و جلال �آن را به تو خواهم بخشید ،زیرا در
اختیار من است و من میتوانم �آن را به هرکه بخواهم ببخشم.
7اگر تو مرا سجده كنی ،صاحب همۀ �آن خواهی شد».
8عیسی به او پاسخ داد« :در کتابمقدّس نوشته شده است:
'تو بای���د خداوند ،خدای خود را س���جده كن���ی و فقط او را
خدمت نمایی»'.
9س���پس ابلیس او را به اورشلیم برد و بر كنگرۀ معبد بزرگ
قرار داد و به او گفت« :اگر تو پسر خدا هستی خود را از اینجا
به پایین بینداز10 ،زیرا در کتابمقدّس نوش���ته شده است' :او
به فرش���تگان خود فرمان خواهد داد تا تو را محافظت كنند'.
11و نیز نوشته شده است' :تو را در دستهای خود نگاه خواهند
داشت ،مبادا پایت به سنگی بخورد»'.
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لوقا 4

12عیسی به او پاس���خ داد« :کتابمقدّس همچنین میگوید
كه 'نباید خداوند ،خدای خود را بیازمایی13 »'.ابلیس پس از
�آنكه تمام وسوسههای خود را به پایان رسانید مدّتی او را تنها
گذاشت.
آغاز كار عیسی در جلیل

(متّی 124:17-؛ مرقس 141:)15-

14عیس���ی با قدرت روحالقدس به اس���تان جلیل برگشت و
ش���هرت او سرتاسر �آن ناحیه را ُپر س���اخت15 .در کنیسههای
�آنان تعلیم میداد و همۀ مردم او را میستودند.
مردم ناصره عیسی را رد میکنند

(متّی 5313:58-؛ مرقس 16:)6-

16به این ترتیب به ش���هر ناصره ،جاییکه در �آن بزرگ شده
بود� ،آمد و در روز س���بت طبق معمول به كنیسه رفت و برای
قرائت كلام خدا برخاست17 .طومار اشعیای نبی را به او دادند.
طومار را باز كرد و �آن قسمتی را یافت كه میفرماید:
« 18روح خداوند بر من است،
او مرا مسح كرده است
تا به بینوایان مژده دهم.
مرا فرستاده است تا �آزادی اسیران و بینایی كوران
و رهایی ستمدیدگان را اعلام كنم
 19و سال فرخندۀ خداوند را اعلام نمایم».
20طومار را پیچید و به سرپرس���ت كنیس���ه داد و نشست.
در كنیس���ه تمام چشمها به او دوخته شده بود21 .او شروع
به صحبت كرد و به ایشان گفت« :امروز هنگامیکه گوش
میدادید این نوشته به حقیقت پیوست22 ».همۀ حاضران او
را تحسین میکردند و از كلمات فیض بخشی كه میگفت،
تع ّجب مینمودند� .آنها میگفتند« :مگر این مرد پسر یوسف
نیس���ت؟» 23عیس���ی گفت« :بدون ش���ک در مورد من این
ضربالمث���ل را خواهی���د گفت كه ای طبیب خود را ش���فا
بده .شما همچنین خواهید گفت كه ما شرح همۀ كارهایی
را ك���ه تو در كفرناحوم کردهای ش���نیدهایم ،همان كارها را
در ش���هر خود انجام بده24 ».عیسی ادامه داد و گفت« :در
واق���ع هیچ نبیای در ش���هر خود پذیرفته نمیش���ود25 .یقین
بدانید ،در زمان الیاس كه مدّت سه سال و شش ماه �آسمان
بسته شد و قحطی سختی در تمام زمین به وجود �آمد ،بیوه
زنهای بسیاری در اسرائیل بودند26 .با وجود این الیاس نزد
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هیچیک از �آنان فرس���تاده نش���د ،مگر نزد بیوه زنی در شهر
صرفه صیدون27 .همینطور در زمان الیش���ع نبی ،جذامیان
بس���یاری در اس���رائیل بودند ولی هیچكدام از �آنان جز نعمان
سریانی ش���فا نیافت28 ».از شنیدن این سخن همۀ حاضران
در كنیسه غضبناک شدند�29 .آنها برخاستند و او را از شهر
بیرون كردند و به لب ت ّپهای كه ش���هر بر روی �آن بنا ش���ده
ب���ود بردند تا او را به پایین بیندازن���د30 .ا ّما او از میان �آنان
گذش���ت و رفت.
شفای یک دیوزده

(مرقس 211:)28-

31عیسی به كفرناحوم كه یكی از شهرهای جلیل است �آمد
و مردم را در روز سبت تعلیم داد32 .مردم از تعالیم او تع ّجب
كردند ،زیرا كلام او با قدرت ادا میشد33 .در كنیسه مردی
حضور داشت كه دارای روح دیو پلید بود .او با صدای بلند
فری���اد زد«34 :ای عیس���ای ناصری ،با ما چ���هکار داری؟ �آیا
�آمدهای ما را نابود كنی؟ تو را خوب میشناسم ای پاک مرد
خدا35 ».عیسی او را س���رزنش كرد و فرمود« :ساكت شو و
از او بیرون بیا ».روح دیو پلید پس از �آنكه �آن مرد را در برابر
مردم ب���ه زمین كوبید ،بدون �آنكه به او �آس���یبی برس���اند او را
ترک كرد36 .همه متح ّیر شدند و به یكدیگر میگفتند« :این
چه نوع فرمانی اس���ت؟ به ارواح پلید با اختیار و اقتدار فرمان
میدهد و �آنها بیرون میروند37 ».به این ترتیب شهرت او در
تمام �آن نواحی پیچید.
شفای دردمندان

(متّی 148:17-؛ مرقس 291:)34-

38عیس���ی از كنیس���ه بیرون �آمد و به خانۀ شمعون رفت.
مادرزن شمعون به تب شدیدی مبتلا بود .از عیسی خواستند
ك���ه به او كمک نماید39 .عیس���ی بر بالین او ایس���تاد و با
پرخاش به تب فرمان داد و تب او قطع ش���د و �آن زن فوراً
برخاست و به پذیرایی �آنان مشغول ش���د40 .هنگام غروب
همۀ کس���انیکه بیمارانی مبتلا به امراض گوناگون داش���تند
�آنان را نزد عیس���ی �آوردند و او دس���ت خود را بر یکیک
�آنان گذاشت و �آنان را شفا داد41 .دیوها هم از عدّۀ زیادی
بیرون �آمدند و فریاد میزدند« :تو پس���ر خدا هس���تی» ،ا ّما
او �آنها را سرزنش میکرد و اجازه نمیداد حرف بزنند زیرا
�آنها میدانس���تند كه او مس���یح موعود اس���ت.
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لوقا  4و5 
عیسی در كنایس موعظه میکند

(مرقس 351:)39-

42وقتی س���پیدۀ صبح دمید ،عیسی از شهر خارج شد
و به جای خلوتی رفت .ا ّما مردم به س���راغ او رفتند و
وقتی ب���ه جاییکه او بود رس���یدند ،س���عی میکردند از
رفتن او جلوگی���ری نمایند43 .ا ّم���ا او گفت« :من باید
مژدۀ پادش���اهی خدا را به ش���هرهای دیگر هم برس���انم
چون برای انج���ام همین كار فرس���تاده ش���د هام44 ».به
این ترتیب او پیام خود را در کنیس���ههای یهودیه اعلام
میکرد.

5

انتخاب شاگردان

(متّی 184:22-؛ مرقس 161:)20-

یک روز عیس���ی در كنار دریاچۀ جنیس���ارت ایستاده
بود و م���ردم به طرف او هج���وم �آورده بودند تا كلام
خدا را از زبان او بش���نوند2 .عیس���ی ملاحظه كرد كه دو
قایق در �آنجا لنگر انداختهاند و ماهیگیران پیاده شده بودند
تا تورهای خود را بش���ویند3 .عیس���ی به یكی از قایقها كه
متعلّق به شمعون بود سوار شد و از او تقاضا كرد كه كمی
از س���احل دور ش���ود و درحالیکه در قایق نشسته بود ،به
تعلیم مردم پرداخت4 .در پایان صحبت به شمعون گفت:
«به قس���متهای عمیق �آب بران و تورهایتان را برای صید
به �آب بیندازید5 ».شمعون جواب داد« :ای استاد ،ما تمام
شب زحمت كشیدیم و اصلا ً چیزی نگرفتیم ،ا ّما حالا كه
تو میفرمایی ،من تورها را میان���دازم�6 ».آنها چنین كردند
و �آنقدر ماهی صید كردند كه نزدیک بود تورهایش���ان پاره
شود7 .پس به همكاران خود كه در قایق دیگر بودند اشاره
كردند كه به كمک �آنان بیایند .ایشان �آمدند و هر دو قایق
را از ماهی پر كردند به طوری که نزدیک بود غرق شوند.
8وقتی شمعون پطرس متو ّجه شد كه چه اتّفاقی افتاده است،
پیش عیسی زانو زد و عرض كرد« :ای خداوند ،از نزد من
برو چون من خط���اكارم9 ».او و همۀ همكارانش از صیدی
كه شده بود ،متح ّیر بودند10 .همكاران او یعقوب و یوحنا،
پسران زِبدی نیز همان حال را داش���تند .عیسی به شمعون
فرمود« :نترس؛ از ای���ن پس مردم را صی���د خواهی كرد».
11به محض اینكه قایقها را به خش���كی �آوردند ،همهچیز را
ره���ا كردن���د و ب���ه دنب���ال او رفتن���د.
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شفای یک جذامی

(متّی 18:4-؛ مرقس 401:)45-

12روزی عیسی در شهری بود ،از قضا مردی جذامی در �آنجا
حضور داشت .وقتی �آن جذامی عیسی را دید به پای او افتاد
و از او كمک خواسته گفت« :ای �آقا ،اگر بخواهی میتوانی
مرا پاک كنی13 ».عیسی دست خود را دراز كرد ،او را لمس
نمود و فرمود« :میخواهم ،پاک شو ».فوراً جذام او بر طرف
شد14 .عیسی به او امر فرمود كه این موضوع را به كسی نگوید
و افزود« :ا ّما برو خود را به كاهن نش���ان بده و بهخاطر پاک
ش���دنت قربانیای را كه موسی مع ّین نموده است ،تقدیم كن
تا برای همه مدركی باشد15 ».ا ّما عیسی بیش از پیش در تمام
�آن نواحی شهرت یافت و عدّۀ زیادی گرد �آمدند تا سخنان او
را بشنوند و از ناخوشیهای خود شفا یابند16 ،ا ّما او به خارج
از شهر میرفت تا در تنهایی دعا كند.
شفای یک مفلوج

(متّی 19:8-؛ مرقس 12:)12-

17روزی عیسی مش���غول تعلیم بود و پیروان فرقۀ فریسی و
�آموزگاران شریعت كه از تمام روس���تاهای جلیل و از یهودیه
و اورش���لیم �آمده بودند ،در اطراف او نشس���ته بودند و او با
قدرت خداوند بیماران را شفا میداد18 .در این هنگام چند
مرد دیده ش���دند كه مفلوجی را روی تختی می�آوردند� .آنها
س���عی میکردند او را به داخل بیاورند و در برابر عیس���ی به
زمین بگذارند19 .ا ّما به علّت كثرت جمع ّیت نتوانستند راهی
پیدا كنند كه او را به داخل �آوردن���د .بنابراین به بام رفتند و
او را با تشک از میان سفالهای س���قف پایین گذاشتند و در
وسط جمع ّیت در برابر عیسی قرار دادند20 .عیسی وقتی ایمان
�آنها را دید فرمود« :ای دوس���ت ،گناهان تو بخشیده شد».
21علما و فریس���یان به یكدیگر میگفتند« :این كیس���ت كه
حرفهای كفر�آمیز میزند؟ چه کسی جز خدا میتواند گناهان
را ببخشد؟» 22ا ّما عیسی افكار �آنان را درک كرد و در جواب
فرمود« :چرا چنین افكاری را در ذهن خود میپرورانید؟ �23آیا
گفتن اینكه گناهان تو بخش���یده شد� ،آس���انتر است یا گفتن
اینكه بلند شو و راه برو؟ 24ا ّما برای اینكه بدانید پسر انسان
در روی زمین قدرت و اختیار �آمرزی���دن گناهان را دارد ،به
�آن مرد مفلوج گفت :به تو میگویم بلند شو ،تشک خود را
بردار و به خانه برو25 ».او فوراً پیش چشم �آنان روی پاهای
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خود برخاست ،تشكی را كه روی �آن خوابیده بود برداشت
و خدا را حمدگویان به خانه رفت26 .همه غرق در حیرت
ش���دند و خدا را حم���د كردند و با ت���رس میگفتند« :امروز
چیزه���ای عجیب���ی دیدی���م».
دعوت الوی

(متّی 99:13-؛ مرقس 132:)17-

27بعد از �آنكه عیس���ی بیرون رفت متو ّج���ه باجگیری به نام
لاوی شد كه در محل دریافت باج نشسته بود .به او فرمود:
«به دنبال من بیا28 ».او برخاست ،همهچیز را واگذاشت و به
دنبال او رفت29 .لاوی برای عیسی در خانۀ خود مهمانی بزرگی
ترتیب داد .عدّۀ زیادی از باجگیران و اشخاص دیگر با عیسی
و شاگردانش سر سفره نشسته بودند30 .فریسیان و علمای �آنها
از شاگردان عیسی ایراد گرفتند و گفتند« :چرا شما با باجگیران
و خطاكاران میخورید و مینوشید؟» 31عیسی به �آنان جواب
داد« :تندرستان احتیاج به طبیب ندارند بلكه بیماران32 .من
نیامدهام ت���ا پرهیزکاران را به توبه دعوت كن���م بلكه �آمدهام تا
خطاكاران را دعوت نمایم».
دربارۀ روزه

(متّی 149:17-؛ مرقس 182:)22-

�33آن���ان ب���ه او گفتند« :ش���اگردان یحی���ی اغلب اوقات
روزه میگیرند و نماز میگزارند ،ش���اگردان فریس���یان هم،
چنین میکنند ،ا ّما ش���اگردان تو میخورند و مینوش���ند».
34عیسی به ایش���ان پاسخ داد «�آیا ش���ما میتوانید دوستان
داماد را درحالیکه داماد با ایش���ان اس���ت به روزه گرفتن
مجبور كنید؟ 35ا ّما زمانی می�آید كه داماد از ایش���ان گرفته
خواهد شد ،در �آن روزها ایشان نیز روزه خواهند گرفت».
36همچنین برای �آنان این َمثَل را بیان فرمود« :هیچکس از
یک لباس نو تکهای پاره نمیکند تا با �آن لباس كهنهای را
وصل���ه كند .اگر چنین كند ،هم �آن لباس نو پاره میش���ود
و هم وصلۀ نو مناس���ب لباس كهن���ه نیس���ت37 .همچنین
هیچکس ش���راب تازه را در مش���كهای كهنه نمیریزد .اگر
بریزد ،ش���راب تازه مش���کها را میتركاند ،ش���راب به هدر
میرود و مش���كها نیز از بین خواهند رف���ت�38 .آری ،باید
شراب تازه را در مش���كهای نو ریخت39 .هیچکس پس از
نوشیدن شراب كهنه ،شراب تازه نمیخواهد چون میگوید
كه ش���راب كهنه بهتر اس���ت».
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6

كار در روز سبت

(متّی 112:8-؛ مرقس 232:)28-

ی���ک روز س���بت عیس���ی از میان كش���تزارهای گندم
میگذشت .شاگردان او خوشههای گندم را میچیدند
و در كف دستهای خود پاک میکردند و میخوردند2 .بعضی
از فریسیان گفتند« :چرا شما كاری را كه در روز سبت جایز
نیست انجام میدهید؟» 3عیسی پاسخ داد« :مگر نخواندهاید
داوود در وقتیکه خود و یارانش گرس���نه بودند چه كرد؟ 4او
به خانۀ خدا وارد شد و نان تقدیس شده را برداشت و خورد
و به ی���اران خود نیز داد ،درصورتیکه خ���وردن �آن نانها برای
هیچکس جز كاهنان جایز نیست5 ».همچنین به ایشان فرمود:
«پسر انسان صاحب اختیار روز سبت است».
شفا در روز سبت

(متّی 912:14-؛ مرقس 13:)6-

6عیسی در روز سبت دیگری به كنیسه رفت و مشغول تعلیم
ش���د .از قضا مردی در �آنجا حضور داشت كه دست راستش
خشک شده بود7 .علما و فریسیان مواظب بودند كه ببینند �آیا
عیسی او را در روز سبت شفا خواهد داد تا مدركی علیه او به
دست �آورند8 .ا ّما عیسی به افكار �آنان پی برد و به مردی كه
دستش خشک شده بود فرمود« :بلند شو و در وسط بایست».
او برخاست و �آنجا ایس���تاد9 .عیسی به ایشان فرمود« :سؤالی
از شما دارم� :آیا در روز س���بت ،نیكی كردن رواست یا بدی
كردن؟ جان انس���ان را نجات دادن یا نابود كردن؟» 10دور تا
دور به همۀ �آنها نگاه كرد و به �آن مرد فرمود« :دستت را دراز
كن ».او دست خود را دراز كرد و دستش خوب شد11 .ا ّما �آنان
بسیار خشمگین شده در میان خودشان به گفتوگو پرداختند
كه با عیسی چه میتوانند بكنند.
انتخاب حواریون

(متّی 110:4-؛ مرقس 133:)19-

12در �آن روزها عیسی برای دعا به كوهستان رفت و شب را
با دعا به درگاه خدا به صبح رسانید13 .وقتی سپیدۀ صبح دمید
شاگردان خود را احضار كرد و از میان �آنان ،دوازده نفر را انتخاب
كرد و �آنها را رسولان نامید14 :شمعون كه به او لقب پطرس داد
فیلیپس و بارتولما15 ،متّی و
و اندریاس برادر او ،یعقوب و یوحناُ ،
توما ،یعقوب پسر حلفی و شمعون معروف به فدایی ،یهودا پسر
یعقوب 16و یهودای اسخریوطی كه خائن از كار در�آمد.
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در خدمت مردم

(متّی 234:)25-

17عیسی با �آنان از كوه پایین �آمد و در زمین همواری ایستاد.
اجتماع بزرگی از شاگردان او و گروه كثیری از تمام نقاط یهودیه
و اورشلیم و اطراف صور و صیدون حضور داشتند�18 .آنها �آمده
بودند تا سخنان او را بشنوند و از امراض خود شفا یابند� .آن
کسانیکه گرفتار ارواح پلید بودند ،شفا یافتند 19و هر كسی در
میان جمع ّیت سعی میکرد دست خود را به عیسی بزند چون
قدرتی كه از او صادر میشد ،همه را شفا میداد.
ستایش و نكوهش

(متّی 15:)12-

20بعد به شاگردان خود چشم دوخت و گفت:
«خوشا به حال شما كه فقیرید،
پادشاهی خدا از �آن شماست.
« 21خوشا به حال شما كه اكنون گرسنهاید،
شما سیر خواهید شد.
خوشا به حال شما كه اكنون اشک میریزید،
شما خندان خواهید شد.
«22خوشا به حال ش���ما هرگاه بهخاطر پسر انسان ،مردم از
شما روی گردانند و شما را از بین خود بیرون كنند و به شما
اهانت كنند و یا به شما بد بگویند23 .در �آن روز شاد باشید
و از خوش���ی پایكوبی كنید چون بدون شک پاداش سرشاری
در عالم بالا خواهید داش���ت زیرا نیاکان ایشان نیز درست به
همینطور با انبیا رفتار میکردند.
« 24ا ّما وای به حال شما ثروتمندان،
شما روزهای كامرانی خود را پشت سر گذاشتهاید.
 25وای به حال شما كه اكنون سیر هستید،
گرسنگی خواهید كشید.
وای به حال شما كه اكنون میخندید،
شما ماتم خواهید گرفت و اشک خواهید ریخت.
«26وای به حال شما وقتی همه از شما تعریف میکنند .نیاکان
ایشان درست همین كار را با انبیای دروغین كردند.
مهربانی با دشمنان

(متّی 385:48-؛ 12 7:الف)

«27ا ّما به شما كه سخن مرا میشنوید میگویم :به دشمنان
خود مح ّبت نمایید ،به �آنانی كه از شما متن ّفرند نیكی كنید.
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28برای �آنانی كه به شما دشنام میدهند دعای خیر كنید .برای
�آنانی كه با ش���ما بدرفتاری میکنند دعا كنید29 .وقتی كسی
به صورت تو میزن���د طرف دیگر صورت خود را هم پیش او
ببر .وقتی كسی قبای تو را میبرد بگذار پیراهنت را هم ببرد.
30به هرکه چیزی از تو بخواهد ببخش و وقتی كسی �آنچه را
كه مال توست میبرد �آن را مطالبه نكن31 .با دیگران �آنچنان
رفتار كنید كه میخواهید �آنها با شما رفتار كنند.
«32اگر فقط كسانی را دوست بدارید كه شما را دوست دارند
برای شما چه افتخاری دارد؟ حتّی خطاكاران هم دوستداران
خود را دوست میدارند33 .و اگر فقط به کسانیکه به شما
نیكی میکنند نیكی كنید برای شما چه افتخاری دارد؟ چون
خطاكاران هم چنین میکنند34 .و اگر فقط به كس���ی قرض
بدهید كه توقّع پس گرفتن دارید دیگر چه افتخاری برای شما
دارد؟ حتّی خطاكاران هم ،اگر بدانند تمام �آن را پس خواهند
گرفت ،به یكدیگر قرض خواهند داد35 .ا ّما شما به دشمنان
خود مح ّبت نمایید و نیك���ی كنید و بدون توقّع عوض ،قرض
بدهید كه پاداش سرش���اری خواهید داشت و فرزندان خدای
متعال خواهید بود ،زیرا او نس���بت به ناسپاسان و خطاكاران
مهربان است36 .پس همانطور كه پدر شما رحیم است رحیم
باشید.
قضاوت دربارۀ دیگران

(متّی 17:)5-

«37دربارۀ دیگران قضاوت نكنید تا خود مورد قضاوت قرار
نگیرید .محكوم نكنید تا محكوم نشوید .دیگران را ببخشید تا
بخشیده شوید38 .بدهید كه به شما داده خواهد شد ،پیمانۀ
درست و فشرده و تكان داده شده و لبریز در دامن شما ریخته
خواهد شد ،زیرا با هر پیمانهای كه به دیگران بدهید با همان
پیمانه ،عوض خواهید گرفت».
39همچنین َمثَلی برای ایش���ان �آورد�« :آیا یک كور میتواند
عصاكش كور دیگری باش���د؟ مگر هر دو در گودال نخواهند
افتاد؟ 40شاگرد بالاتر از استاد خود نیست ا ّما وقتی تحصیلات
خود را به پایان برساند به پایۀ استادش خواهد رسید.
«41چرا به پركاهی كه در چشم برادرت هست نگاه میکنی
و هیچ در فكر تیری كه در چشم خود داری نیستی؟ 42چطور
میتوانی به برادرت بگویی 'ای برادر ،اجازه بده �آن پر كاه را
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از چشمت بیرون بیاورم' ،درصورتی كه تیر داخل چشم خود
را نمیبینی؟ ای ریاكار ،اول تیر را از چش���م خود بیرون بیاور
�آن وقت درس���ت خواهی دید كه پر كاه را از چش���م برادرت
بیرون بیاوری.
شناسایی درخت

(متّی 167:20-؛ 3312:)35-

«43هرگز درخت خوب میوۀ بد و یا درخت بد میوۀ خوب به
بار نیاورده است44 ،هر درختی از میوهاش شناخته میشود .از
بوتههای خار ،انجیر جمع نمیکنند و از خار ُبن انگور نمیچینند.
45مرد نیكو از خزانۀ نی���ک درون خود نیكی به بار می�آورد و
مرد بد از خزانۀ بد درون خود بدی به بار می�آورد ،چون زبان
از �آنچه دل را پر ساخته است سخن میگوید.
دو خانه

(متّی 247:)27-

«46چرا پیوسته به من خداوندا خداوندا میگویید ولی �آنچه
را كه به شما میگویم انجام نمیدهید؟ 47هرکه نزد من بیاید
و �آنچه را كه میگویم بشنود و به �آنها عمل كند به شما نشان
میدهم مانند چه كسی است48 .او مانند �آن مردی است كه
برای س���اختن خانۀ خود ،زمین را عمیق كرد و شالودۀ �آن را
روی سنگ قرار داد .وقتی سیل �آمد ،رودخانه طغیان كرد و به
�آن خانه زد ا ّما نتوانست �آن را از جا بكند چون محكم ساخته
شده بود49 .ا ّما هرکه س���خنان مرا بشنود و به �آن عمل نكند
مانند مردی اس���ت كه خانۀ خود را روی ِ
خاک بدون شالوده
بنا كرد .به محض اینكه س���یل به �آن خانه زد خانه فروریخت
و به كلّی ویران شد!»

7

شفای غالم افسر رومی

(متّی 58:)13-

وقتی عیسی تمام این سخنان را به مردم گفت به شهر
كفرناحوم رفت2 .سروانی در �آنجا خادمی داشت كه
در نظرش بسیار گرامی بود .این خادم بیمار شد و نزدیک بود
بمیرد�3 .آن سروان دربارۀ عیسی چیزهایی شنیده بود .پس ع ّدهای
از رهبران یهود را نزد او فرس���تاد تا از او تقاضا نمایند بیاید و
غلامش را شفا دهد4 .ایش���ان نزد عیسی �آمدند و با اصرار و
التماس گفتند« :او سزاوار این لطف توست 5چون ملّت ما را
دوست دارد و او بود كه كنیسه را برای ما ساخت6 ».عیسی
با �آنان به راه افتاد و وقتی به نزدیکیهای خانه رسید� ،آن سروان
1879

لوقا 7

دوستانی را با این پیغام فرستاد كه« :ای �آقا بیش از این به خودت
زحمت نده .من لایق �آن نیس���تم كه تو به زیر س���قف خانهام
بیایی 7و به همین سبب بود كه روی �آن را نداشتم شخصاً به
خدمت تو بیایم فقط فرمان بده و غلام من خوب خواهد شد،
8زیرا من خود م�أمور هس���تم و سربازانی هم تحت فرمان خود
دارم و به یكی میگویم 'برو' میرود و به دیگری 'بیا' می�آید و
به غلام میگویم 'فلان كار را بكن '،البتّه میکند9 ».عیس���ی
تعجب كرد و به جمع ّیتی كه پشت سرش
وقتی این را ش���نید ّ
می�آمدند رو كرد و فرمود« :بدانید كه من حتّی در اسرائیل هم،
چنین ایمانی ندیدهام10 ».قاصدان به خانه برگشتند و غلام را
سالم و تندرست یافتند.
زنده كردن پسر یک بیوهزن

11فردای �آن روز عیسی با ش���اگردان خود به اتّفاق جمع ّیت
زیادی به شهری به نام نائین رفت12 .همینکه به دروازۀ شهر
رسید با تشییع جنازهای روبهرو ش���د .شخصی كه مرده بود،
پسر یگانۀ یک بیوهزن بود .بسیاری از مردم شهر همراه �آن زن
بودند13 .وقتی عیسی خداوند �آن مادر را دید ،دلش به حال
او سوخت و فرمود« :دیگر گریه نكن14 ».عیسی جلوتر رفت
و دس���ت خود را روی تابوت گذاشت و کسانیکه تابوت را
میبردند ،ایستادند .عیس���ی فرمود« :ای جوان به تو میگویم
برخیز�15 ».آن مرده نشست و شروع به صحبت كرد عیسی او
را به مادرش باز گردانید16 .همه ترسیدند و خدا را تمجید كرده
«نبی بزرگی در میان ما ظهور كرده است ».و همچنین
گفتندِ :
میگفتند« :خدا به قوم خود تو ّجه نموده است17 ».خبر �آنچه
كه عیسی كرده بود در سراسر استان یهودیه و همۀ اطراف �آن
منتشر شد.
سؤال یحیی

(متّی 211:)19-

18یحیی نیز به وس���یلۀ شاگردان خود از همۀ این امور باخبر
ش���د .دو نفر از ایشان را احضار كرد 19و �آنها را با این پیغام،
نزد عیسی خداوند فرستاد�« :آیا تو �آن كسی هستی كه قرار است
بیاید یا منتظر دیگری باشیم؟» �20آن دو نفر نزد عیسی �آمدند و
عرض كردند« :یحیی تعمیددهنده ،ما را نزد تو فرستاده است
تا بداند� :آیا تو �آن كسی هستی كه قرار است بیاید یا باید منتظر
دیگری باشیم؟» 21همان ساعت عیسی عدّۀ كثیری را كه گرفتار
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ناخوش���یها ،بلاها و ارواح پلید بودند ،شفا داد و به نابینایان
زیادی بینایی بخشید22 .بعد به ایشان پاسخ داد« :بروید و �آنچه
را كه دیده و شنیدهاید به یحیی بگویید كه چگونه كوران بینا،
لنگان خرامان ،جذامیان پاک ،كرها شنوا و مردگان برخیزانیده
میشوند و به بینوایان مژده میرسد23 .خوشا به حال کسیکه
دربارۀ من ش���ک نكند24 ».بعد از �آنكه قاصدان یحیی رفتند
عیسی دربارۀ او برای مردم ش���روع به صحبت كرد و گفت:
«وقتی به بیابان رفتید انتظار دیدن چه چیز را داشتید؟ ِنی نیزاری
كه از باد میلرزد؟ 25برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ مردی با
لباسهای حریر و دیبا؟ بدون شک اشخاصی كه لباسهای زیبا
میپوشند و زندگانی پر تج ّملی دارند در قصرها به سر میبرند.
26پس برای دیدن چه چیز بیرون رفتید؟ یک نبی؟ �آری ،بدانید
از نبی هم بالاتر27 .او مردی است كه کتابمقدّس دربارهاش
میفرماید' :این است قاصد من كه پیشاپیش تو میفرستم .او
راه تو را پیش پایت �آماده خواهد ساخت28 '.بدانید كه كسی
بزرگتر از یحیی به دنیا نیامده است و با وجود این ،كوچكترین
شخص در پادشاهی خدا از او بزرگتر است29 ».همۀ مردم و از
جمله باجگیران ،سخنان عیسی را شنیدند و به سبب اینكه از
دست یحیی ،تعمید گرفته بودند ،خدا را برای عدالتش شكر
میکردند30 .ا ّما فریس���یان و معلّمان شریعت كه تعمید یحیی
را قبول نكرده بودند ،نقشهای را كه خدا برای �آنان داشت رد
كردند«31 .مردم این زمانه را به چه چیز میتوانم تشبیه كنم؟
�آنان به چ���ه میمانند؟ 32مانند كودكانی هس���تند كه در بازار
مینشینند و بر سر هم فریاد میکشند و میگویند' :برای شما
نی زدیم نرقصیدید! نوحهگری كردیم ،گریه نكردید!' 33مقصود
این است كه یحیای تعمیددهنده �آمد كه نه نان میخورد و نه
شراب مینوشید و شما میگفتید' :او دیو دارد' 34پسر انسان
�آمد ،او هم میخورد ،هم مینوش���د و ش���ما میگویید' :نگاه
كنید ،یک �آدم پرخور ،میگسار و رفیق باجگیران و خطاكاران!'
35با وجود این ،درس���تی حكمت خدایی به وسیلۀ کسانیکه
�آن را پذیرفتهاند ،به ثبوت میرسد».
در خانۀ شمعون فریسی

36یكی از فریسیان عیسی را برای صرف غذا دعوت كرد.
او به خانۀ �آن فریسی رفت و بر سر سفره نشس���ت37 .در �آن
شهر زن گناهکاری زندگی میکرد .چون او شنید كه عیسی
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در خانۀ �آن فریسی غذا میخورد در گلابدانی سنگی ،روغنی
معطّر �آورد38 .پشت سر عیس���ی و كنار پاهای او قرار گرفت
و گریه میکرد .چون اشكهایش پاهای عیسی را تر كرد� ،آنها
را با گیسوان خود خشک نمود و پاهای عیسی را میبوسید و
به �آنها روغن میمالید39 .وقتی میزبان یعنی �آن فریس���ی این را
دید پیش خود گفت« :اگر این مرد واقعاً نبی بود ،میدانست
این زنی که او را لمس میکند کیست و چطور زنی است ،او
یک زن بدكاره است40 ».عیسی به فریسی گفت« :شمعون،
مطلبی دارم برایت بگویم ».گفت« :بفرما ،استاد41 ».فرمود:
«دو نفر از ش���خصی وام گرفته بودند ،یكی به او پانصد س ّکۀ
نقره بدهكار بود و دیگری پنجاه س ّکۀ نقره42 .چون هیچیک
از �آن دو نفر چیزی نداشت كه به او بدهد ،طلبكار هر دو را
بخش���ید .حالا کدامیک از �آن دو او را بیشتر دوست خواهد
داشت؟» 43ش���معون جواب داد« :گمان میکنم �آن کسیکه
بیشتر به او بخشیده شد ».عیسی فرمود« :قضاوت تو درست
است44 ».و سپس رو به �آن زن كرد و به شمعون فرمود« :این زن
را میبینی؟ من به خانۀ تو �آمدم و تو برای پاهایم �آب نیاوردی.
ا ّما این زن پاهای مرا با اشک چشم شست و با گیسوان خود
خشک كرد45 .تو هیچ مرا نبوسیدی ا ّما این زن از وقتیکه من
وارد شدم از بوسیدن پاهایم دست برنمیدارد46 .تو به سر من
روغن نزدی ا ّما او به پاهای من روغن معطّر مالید47 .بنابراین
بدان كه مح ّبت فراوان او نش���ان میدهد كه گناهان بسیارش
�آمرزیده شده است و کسیکه كم بخشیده شده باشد ،كم مح ّبت
مینماید48 ».بعد به �آن زن فرمود« :گناهان تو بخشیده شده
است49 ».سایر مهمانان از یكدیگر میپرسیدند« :این كیست
كه حتّی گناهان را هم می�آمرزد؟» 50ا ّما عیسی به �آن زن فرمود:
«ایمان تو ،تو را نجات داده است ،بسلامت برو».

8

زنان همراه عیسی

بعد از �آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت
و مژدۀ پادشاهی خدا را اعلام میکرد2 .دوازده حواری
و ع ّدهای از زنانی كه از ارواح پلید و ناخوش���یها رهایی یافته
بودند با او همراه بودند .مریم معروف به مریم مجدلیه كه از
او هفت دیو بیرون �آمده بود3 ،یونا همسر خوزا مباشر هیرودیس
و سوس���ن و بسیاری كس���ان دیگر .این زنها از اموال خود به
عیسی و شاگردانش كمک میکردند.
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َم َثل برزگر

(متّی 113:19-؛ مرقس 14:)9-

4وقتی مردم از شهرهای اطراف به دیدن عیسی �آمدند و جمع ّیت
زیادی در اطراف او جمع شد ،عیسی َمثَلی زده گفت«5 :برزگری
برای بذر افشاندن بیرون رفت .وقتی بذر پاشید ،مقداری از �آن در
گذرگاه افتاد و پایمال شد و پرندگان �آنها را خوردند6 .مقداری
هم در زمین سنگلاخ افتاد و پس از �آنكه رشد كرد بهخاطر کمی
رطوبت خشک شد7 .بعضی از بذرها داخل خارها افتاد و خارها
با �آنها رشد كرده �آنها را خفه نمود8 .بعضی از بذرها در خاک
خوب افتادند و رشد كردند و صد برابر ثمر �آوردند ».این را فرمود
و با صدای بلند گفت« :اگر گوش شنوا دارید ،بشنوید».
مقصود از بكار بردن َم َثل

(متّی 1013:17-؛ مرقس 104:)12-

9شاگردان عیسی معنی این َمثَل را از او پرسیدند10 .فرمود:
«درک اسرار پادشاهی خدا به ش���ما عطا شده است ،ا ّما این
مطالب برای دیگران در قالب َمثَل بیان میش���ود تا نگاه كنند
ا ّما چیزی نبینند ،بشنوند ا ّما چیزی نفهمند.
تفسیر َم َثل برزگر

(متّی 1813:23-؛ مرقس 134:)20-

«11معنی و مفهوم این َمثَل از این قرار است :دانه ،كلام خداست.
12دانههایی كه در گذرگاه افتادند كسانی هستند كه �آن را میشنوند و
سپس ابلیس می�آید و كلام را از دلهایشان میرباید مبادا ایمان بیاورند
و نجات یابند13 .دانههای كاشته شده در سنگلاخ به كسانی میماند
كه وقتی كلام را میشنوند با شادی میپذیرند ا ّما كلام در �آنان ریشه
نمیدواند .مدّتی ایمان دارند ا ّما در وقت �آزمایشهای سخت از میدان
بدر میروند14 .دانههایی كه در میان خارها افتادند بر كسانی دلالت
میکند كه كلام خدا را میشنوند ا ّما با گذشت زمان ،نگرانیهای دنیا
و مال و ثروت و خوشیهای زندگی ،كلام را در �آنها خفه میکند و
هیچگونه ثمری نمی�آورند15 .ا ّما دانههایی كه در خاک خوب افتادند
بر كسانی دلالت دارد كه كلام خدا را با قلبی صاف و پاک میشنوند
و �آن را نگه میدارند و با پشتكار ،ثمرات فراوان به بار می�آورند.
َم َثل چراغ

(مرقس 214:)25-

«16هیچکس چراغ را روش���ن نمیکند تا �آن را زیر س���رپوش
بگذارد یا زیر تخت بگذارد .برعک���س� ،آن را روی چراغپایه
میگذارد تا هرکه وارد شود ،نور �آن را ببیند.
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«17زیرا هرچه پنهان باشد �آشكار میشود و هرچه زیر سرپوش
باشد نمایان میگردد و پرده از رویش برداشته میشود.
«18پس مواظب باش���ید كه چطور میشنوید زیرا به کسیکه
دارد بیشتر داده خواهد شد ،ا ّما �آنکس كه ندارد حتّی �آنچه را
كه به گمان خود دارد از دست خواهد داد».
مادر و برادران عیسی

(متّی 4612:50-؛ مرقس 313:)35-

19مادر و برادران عیس���ی به س���راغ او �آمدند ،ا ّما به س���بب
زیادی جمع ّیت نتوانستند به او برسند20 .به او گفتند« :مادر و
برادرانت بیرون ایستادهاند و میخواهند تو را ببینند21 ».عیسی
پاسخ داد« :مادر من و برادران من �آنانی هستند كه كلام خدا
را میشنوند و �آن را بجا می�آورند».
آرامش در دریای توفانی

(متّی 238:27-؛ مرقس 354:)41-

22در یكی از �آن روزها عیس���ی با شاگردان خود سوار قایق
ش���د و به �آنان فرمود« :به طرف دیگر دریا برویم� ».آنها به راه
افتادند 23و وقتی قایق در حركت بود عیسی به خواب رفت.
در این وقت توفان س���ختی در دریا پدید �آمد� .آب ،قایق را پر
میساخت و �آنان در خطر بزرگی افتاده بودند24 .نزد او رفتند
و بیدارش كرده گفتند« :ای اس���تاد ،ای استاد ،چیزی نمانده
كه ما از بین برویم ».او از خواب برخاست و با تندی به باد و
�آبهای توفانی فرمان سكوت داد .توفان فرو نشست و همهجا
�آرام شد25 .عیسی از �آنان پرسید« :ایمانتان كجاست؟» �آنان با
حالت ترس و تع ّجب به یكدیگر میگفتند« :این مرد كیست
كه به باد و �آب فرمان میدهد و �آنها از او اطاعت میکنند؟»
شفای دیوانه

(متّی 288:34-؛ مرقس 15:)20-

26به این ترتیب در س���رزمین جدریان كه مقابل استان جلیل
است به خشكی رس���یدند27 .همینکه عیسی قدم به ساحل
گذاشت با مردی از اهالی �آن شهر روبهرو شد كه گرفتار دیوها
بود .مدّتی دراز نه لباسی پوشیده بود و نه در خانه زندگی كرده
بود بلكه در میان گورس���تان به سر میبرد28 .به محض اینکه
عیس���ی را دید فریاد كرد و به پاهای او افتاد و با صدای بلند
گفت« :ای عیسی ،پسر خدای متعال از من چه میخواهی؟
از تو التماس میکنم ،مرا عذاب نده» 29زیرا عیس���ی به روح
پلید فرمان داده بود كه از �آن مرد بیرون بیاید� .آن دیو بارها بر
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او حملهور ش���ده بود و مردم او را گرفته با زنجیرها و کندهها
محكم نگاه داشته بودند ،ا ّما هربار زنجیرها را پاره میکرد و
�آن دیو او را به بیابانها میکشانید30 .عیسی از او پرسید« :اسم
تو چیس���ت؟» جواب داد« :س���پاه» و این به �آن سبب بود كه
دیوهای بسیاری او را به تص ّرف خود در�آورده بودند31 .دیوها
از عیس���ی تقاضا کردند ك���ه �آنها را به چاه بیانتها نفرس���تد.
32در �آن نزدیك���ی ،گلّۀ بزرگ خوکی بود ك���ه در بالای ت ّپه
میچریدند و دیوها از او در خواست كردند كه اجازه دهد به
داخل خوكها بروند .عیسی به �آنها اجازه داد33 .دیوها از �آن
مرد بیرون �آمدند و به داخل خوكها رفتند و �آن گلّه از سراشیبی
ت ّپه به دریا جست و غرق شد.
34خوکبانان �آنچه را كه واقع شد دیدند و پا به فرار گذاشتند
و این خبر را به ش���هر و اطراف �آن رس���انیدند35 .مردم برای
تماشا از شهر بیرون �آمدند .وقتی نزد عیسی رسیدند مردی را
كه دیوها از او بیرون رفته بودند ،لباس پوش���یده و عاقل پیش
پای عیسی نشس���ته دیدند و هراسان شدند36 .شاهدان واقعه
برای �آنان ش���رح دادند كه �آن مرد چگونه شفا یافت37 .بعد
تمام مردم ناحیۀ جدریان از عیسی خواهش كردند كه از �آنجا
برود زیرا بسیار هراسان بودند .بنابراین عیسی سوار قایق شد و
به طرف دیگر دریا بازگشت38 .مردی كه دیوها از او بیرون
�آمده بودند اجازه خواست كه با او برود ا ّما عیسی به او اجازه
نداد و گفت«39 :به خانهات برگرد و �آنچه را كه خدا برای تو
انجام داده است بیان كن� ».آن مرد به شهر رفت و �آنچه را كه
عیسی برای او انجام داده بود ،همهجا پخش كرد.
شفای یک زن و زنده كردن دختر یائروس

(متّی 189:26-؛ مرقس 215:)43-

40هنگامیکه عیس���ی به طرف دیگر دریا بازگشت مردم به
گرمی از او استقبال كردند زیرا همه در انتظار او بودند41 .در
این وقت مردی كه اس���مش یائروس بود و سرپرستی كنیسه را
به عهده داش���ت نزد عیس���ی �آمد .خود را پیش پاهای عیسی
انداخ���ت و از او تقاض���ا كرد كه ب���ه خانهاش ب���رود42 ،زیرا
دختر یگانهاش كه تقریباً دوازده ساله بود در �آستانۀ مرگ قرار
داش���ت .وقتی عیسی در راه بود مردم از هر طرف به او فشار
می�آوردن���د43 .در میان مردم زنی بود كه مدّت دوازده س���ال
مبتلا به خونریزی بود و با اینكه تمام دارایی خود را به پزشکان
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داده بود هیچکس نتوانس���ته بود او را درمان نماید44 .این زن
از پش���ت سر �آمد و قبای عیسی را لمس كرد و فوراً خونریزی
او بند �آمد45 .عیس���ی پرسید« :چه كسی به من دست زد؟»
همگی انكار كردند و پطرس گفت« :ای اس���تاد ،مردم تو را
احاطه کردهاند و به تو فش���ار می�آورند46 ».ا ّما عیسی فرمود:
«كس���ی به من دست زد ،چون احس���اس كردم نیرویی از من
صادر ش���د�47 ».آن زن كه فهمید شناخته شده است با ترس
و ل���رز �آم���د و پیش پاهای او افتاد و در برابر همۀ مردم ش���رح
داد كه چرا او را لمس كرده و چگونه فوراً ش���فا یافته است.
48عیسی به او فرمود« :دخترم ،ایمانت تو را شفا داده است،
بس���لامت برو» 49هنوز گرم صحبت بودن���د كه مردی با این
پیغام از خانۀ سرپرست كنیسه �آمد« :دخترت ُمرد .بیش از این
استاد را زحمت نده50 ».وقتی عیسی این را شنید ،به یائروس
فرمود« :نترس فقط ایمان داشته باش ،او خوب خواهد شد».
51هنگام ورود به خانه اجازه نداد كسی جز پطرس و یوحنا و
یعقوب و پدر و مادر �آن دختر با او وارد ش���ود52 .همه برای
�آن دختر اشک میریختند و عزاداری میکردند .عیسی فرمود:
«دیگر گریه نكنید ،او نمرده ،خواب است�53 ».آنان فقط به او
نیشخند میزدند ،چون خوب میدانستند كه او ُمرده است.
54ا ّما عیسی دست دختر را گرفت و او را صدا زد و گفت:
«ای دخترک ،برخیز55 ».روح او بازگشت و فوراً برخاست.
عیسی به ایشان فرمود كه به او خوراک بدهند56 .والدین او
تعجب كردند ،ا ّما عیسی با ت�أكید از �آنان خواست كه
بسیار ّ
ماجرا را به كسی نگویند.

9

مأموریت حواریون

(متّی 510:15-؛ مرقس 76:)13-

عیس���ی دوازده حواری را نزد خود خواند و به �آنها
ق���درت و اختیار داد تا بر تمامی دیوها چیره ش���وند
و بیماریها را درمان نمایند�2 .آنان را فرس���تاد تا پادش���اهی
خدا را اعلام كنند و مردم را ش���فا دهند3 .به �آنان فرمود:
«برای مس���افرت هیچ چیز نبرید ،نه چوبدستی ،نه کولهبار
و ن���ه نان و ن���ه پول و هیچیک از ش���ما نباید جامۀ اضافی
داشته باشد4 .هرگاه شما را در خانهای میپذیرند تا وقتی
در �آن ش���هر هس���تید در �آن خان���ه بمانید5 .ا ّما کس���انیکه
ش���ما را نمیپذیرند ،وقتی شهرش���ان را ترک میکنید برای
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عب���رت �آنان گرد و خاک �آن ش���هر را ه���م از پاهای خود
بتکانی���د6 ».به ای���ن ترتیب �آنها ب���ه راه افتادند و �آبادی به
�آبادی میگش���تند و در همهجا بشارت میدادند و بیماران
را ش���فا میبخش���یدند.
هیرودیس و عیسی

(متّی 114:12-؛ مرقس 146:)29-

7در ای���ن روزه���ا هیرودیس پادش���اه از �آنچ���ه در جریان
بود �آگاهی یافت و سرگش���ته و پریش���ان شد چون ع ّد های
میگفتند كه یحیای تعمیددهنده زنده شده است8 .ع ّدهای
نی���ز میگفتند كه الیاس ظهور كرده ،ع ّدهای هم میگفتند
یك���ی از انبیای قدیم زنده ش���ده اس���ت9 .ا ّم���ا هیرودیس
گفت« :من كه خود فرمان دادم س���ر یحیی را ببرند ،ولی
این كیست كه دربارۀ او این چیزها را میشنوم؟» و سعی
میک���رد او را ببین���د.
خوراک دادن پنج هزار مرد

(متّی 1314:21-؛ مرقس 306:44-؛ یوحنا 16:)14-

10وقتی رس���ولان برگش���تند گزارش كارهای���ی را كه انجام
داده بودند به عرض عیس���ی رس���انیدند .او �آنان را برداش���ت
و به ش���هری به نام بیتصیدا برد و نگذاش���ت كس���ی دیگر
همراه ایش���ان برود11 .ا ّما مردم باخبر شدند و به دنبال او به
راه افتادند .ایش���ان را پذیرفت و برای ایشان دربارۀ پادشاهی
خدا صحبت كرد و كس���انی را كه محتاج درمان بودند شفا
داد12 .نزدی���ک غروب ،دوازده حواری نزد او �آمدند و عرض
كردند« :این مردم را مرخّص فرما تا به دهکدهها و كشتزارهای
اطراف برون���د و برای خود منزل و خوراک پیدا كنند ،چون
ما در اینجا در محل دورافتادهای هس���تیم13 ».او پاسخ داد:
«ش���ما خودتان به �آنان غذا بدهید ».ا ّما شاگردان گفتند« :ما
فقط پنج ن���ان و دو ماهی داریم ،مگ���ر اینكه خودمان برویم
و ب���رای همۀ این جماعت غ���ذا بخری���م�14 ».آنان در حدود
پنج هزار مرد بودند .عیس���ی به ش���اگردان فرمود�« :آنها را به
دستههای پنجاه نفری بنشانید15 ».شاگردان این كار را انجام
دادن���د و همه را نش���انیدند16 .بعد عیس���ی �آن پنج نان و دو
ماهی را گرفت ،چشم به �آسمان دوخت و برای �آن خوراک
سپاسگزاری كرد .سپس نانها را پاره كرد و به شاگردان داد
تا پیش مردم بگذارند17 .همه خوردند و سیر شدند و دوازده
س���بد از ُخردههای نان و ماهی جمع ش���د.
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گواهی پطرس دربارۀ عیسی

(متّی 1316:19-؛ مرقس 278:)29-

18یک روز عیسی به تنهایی در حضور شاگردانش دعا میکرد از
�آنان پرسید« :مردم مرا كه میدانند؟» 19جواب دادند« :بعضیها
میگویند تو یحیی تعمیددهندهای ،ع ّدهای میگویند تو الیاس
هس���تی و ع ّدهای هم میگویند كه یكی از انبیای پیشین زنده
شده است20 ».عیسی فرمود« :شما مرا كه میدانید؟» پطرس
جواب داد« :مسیح خدا».
نخستین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ خود

(متّی 2016:28-؛ مرقس 308:1-)9:

21بعد به �آنان دستور اكید داد كه این موضوع را به هیچکس
نگویند 22و ادامه داد «لازم است كه پسر انسان متح ّمل رنجهای
سختی شود و مش���ایخ یهود ،س���ران كاهنان و علما او را رد
كنند و او كشته شود و در روز سوم باز زنده گردد23 ».سپس
به همه فرمود« :اگر كسی بخواهد پیرو من باشد باید دست از
جان بشوید و همه روزه صلیب خود را بردارد و با من بیاید.
24هرکه بخواهد جان خود را حفظ كند �آن را از دست خواهد
داد ا ّما هرکه بهخاط���ر من جان خود را فدا كن���د �آن را نگاه
خواهد داشت25 .برای �آدمی چه سودی دارد كه تمام جهان
را به دس���ت بیاورد ،ا ّما جان خود را از دست بدهد یا به �آن
�آسیب برساند؟ 26هرکه از من و تعالیم من عار داشته باشد پسر
انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدّس
بیاید از او عار خواهد داشت27 .یقین بدانید از کسانیکه در
اینجا ایستادهاند ع ّدهای هس���تند كه تا پادشاهی خدا را نبینند
طعم مرگ را نخواهند چشید».
تبدیل هیئت عیسی

(متّی 117:8-؛ مرقس 29:)8-

28عیس���ی تقریباً یک هفته بعد از ای���ن گفتوگو ،پطرس،
یوحنا و یعقوب را برداش���ت و برای دعا به بالای كوه رفت.
29هنگامیکه به دعا مشغول بود ،نمای چهرهاش تغییر كرد و
لباسهایش از سفیدی میدرخشید30 .ناگهان دو مرد یعنی موسی
و الیاس در �آنجا با او گفتوگو میکردند�31 .آنها با شكوه و
جلال ظاهر گشتند و دربارۀ رحلت او ،یعنی �آنچه كه میبایست
در اورشلیم به انجام رسد ،صحبت میکردند32 .در این موقع
پطرس و همراهان او به خواب رفته بودند ،ا ّما وقتی بیدار شدند
جلال او و �آن دو مردی را كه در كنار او ایستاده بودند مشاهده
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كردند33 .درحالیکه �آن دو نفر از نزد عیسی میرفتند پطرس
به او عرض كرد« :ای استاد ،چه خوب است كه ما در اینجا
هستیم! سه سایبان بسازیم ،یكی برای تو ،یكی برای موسی،
یكی هم برای الیاس ».پطرس بدون �آنكه بفهمد چه میگوید
این س���خن را گفت34 .هنوز حرفش تمام نشده بود كه ابری
�آمد و بر �آنان سایه افكند و وقتی ابر �آنان را فراگرفت شاگردان
ترس���یدند35 .از ابر ندایی �آمد« :این است پسر من و برگزیدۀ
من ،به او گوش دهید36 ».وقتی �آن ندا به پایان رس���ید� ،آنها
عیسی را تنها دیدند� .آن سه نفر سكوت كردند و در �آن روزها
از �آنچه دیده بودند چیزی به كسی نگفتند.
شفای مصروع

(متّی 1417:18-؛ مرقس 149:)27-

37روز بعد وقتی از ك���وه پایین می�آمدند جمع ّیت زیادی در
انتظار عیسی بود38 .ناگهان مردی از وسط جمع ّیت فریاد زد:
«ای استاد ،از تو التماس میکنم به پسر من ،كه تنها فرزند من
است ،نظری بیاندازی39 .روحی او را میگیرد و ناگهان نعره
میکشد ،كف از دهانش بیرون می�آید و بدنش به تشنّج میافتد
و با دش���واری زیاد او را رها میکند40 .از شاگردان تو تقاضا
كردم كه �آن روح را بیرون كنند ا ّما نتوانستند41 ».عیسی پاسخ
داد« :مردمان این روزگار چقدر بیایمان و فاسد هستند! تا كی
با شما باشم و شما را تح ّمل كنم؟ پسرت را به اینجا بیاور».
42ا ّما قبل از �آنكه پسر به نزد عیسی برسد دیو او را به زمین زد
و به تشنّج انداخت .عیسی با پرخاش به روح پلید دستور داد
خارج شود و �آن پس���ر را شفا بخشید و به پدرش بازگردانید.
43همۀ مردم از بزرگی خدا مات و مبهوت ماندند.
دومین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ خود

(متّی 2217:23-؛ مرقس 309:)32-

درحالیكه عموم مردم از تمام كارهای عیسی در حیرت بودند
عیسی به شاگردان فرمود«44 :این سخن مرا بهخاطر بسپارید :پسر
انسان به دست �آدمیان تسلیم خواهد شد45 ».ا ّما �آنان نفهمیدند
چه میگوید .مقصود عیس���ی به طوری برای �آنان پوشیده بود
كه �آن را نفهمیدند و میترسیدند �آن را از او بپرسند.
چه کسی از همه بزرگتر است؟

(متّی 118:5-؛ مرقس 339:)37-

46مباحثهای در میان �آنان درگرفت كه چه كسی بین �آنها از
همه بزرگتر است47 .عیسی فهمید كه در ذهنشان چه افكاری
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میگذرد ،پس كودكی را گرفت و او را در كنار خود قرار داد
48و به �آنان فرمود« :هرکه این كودک را به نام من بپذیرد مرا
پذیرفته اس���ت و هرکه مرا بپذیرد فرس���تندۀ مرا پذیرفته است،
زیرا در بین شما �آن كس���ی بزرگتر است كه از همه كوچكتر
میباشد».
هرکه ضد شما نباشد با شماست

(مرقس 389:)40-

49یوحنا عرض كرد« :ای استاد ،ما مردی را دیدیم كه با ذكر
نام تو دیوها را بیرون میکرد ا ّما چون از ما نبود س���عی كردیم
مانع كار او شویم50 ».عیسی به او فرمود« :با او كاری نداشته
باشید زیرا هرکه ضد شما نباشد با شماست».
بیمهری روستائیان سامری

51چون وقت �آن رس���ید كه عیسی به �آسمان برده شود با
عزمی راس���خ رو به اورش���لیم نهاد 52و قاصدانی پیش���اپیش
خود فرستاد� .آنان حركت كردند و به دهکدهای در سرزمین
سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند53 .ا ّما مردمان
�آن ده نمیخواس���تند از او پذیرایی كنند ،زیرا معلوم بود كه
او عازم اورشلیم است54 .وقتی یعقوب و یوحنا ،شاگردان
او ،این جریان را دیدند ،گفتند« :خداوندا� ،آیا میخواهی
بگوییم از �آس���مان �آتش���ی ببارد و همۀ �آنان را بس���وزاند؟»
55ا ّما او برگشت و �آنان را سرزنش كرد 56و روانۀ دهكدۀ
دیگری ش���دند.
شرایط پیروی از عیسی

(متّی 198:)22-

57در بین راه مردی به او عرض كرد« :هرجا بروی من به
دنبال تو می�آیم58 ».عیس���ی ج���واب داد« :روباهان ،لانه و
پرندگان� ،آشیانه دارند ا ّما پسر انس���ان جایی برای سرنهادن
ندارد59 ».عیسی به شخص دیگری فرمود« :با من بیا ».ا ّما
او ج���واب داد« :ای �آقا ،بگذار اول ب���روم پدرم را به خاک
بسپارم60 ».عیسی فرمود« :بگذار مردگان ،مردگان خود را
به خاک بسپارند ،تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همهجا
اعلام نمایی61 ».ش���خص دیگری گفت« :ای �آقا ،من با تو
خواهم �آمد ا ّما اجازه بفرما اول با خانوادهام خداحافظی كنم».
62عیسی به او فرمود« :کسیکه مشغول شخم زدن باشد و
به عقب نگاه كند لیاقت �آن را ندارد كه برای پادشاهی خدا
خدم���ت كند».
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مأموریت هفتاد نفر

بعد از این عیسی خداوند ،هفتاد نفر دیگر را تعیین
فرمود و �آنان را دو نفر دو نفر پیشاپیش خود به شهرها
و نقاطی كه در نظر داش���ت از �آنها دیدن نماید فرستاد2 .به
�آنان فرمود« :محصول فراوان است ا ّما كارگر كم ،پس باید
از صاحب محصول تقاضا كنید كه كارگرانی برای جمع�آوری
محصول بفرستد3 .بروید و بدانید كه من شما را مثل ب ّرهها
در بین گرگها میفرس���تم4 .هیچ كیس���ه یا کولهبار یا كفش
با خود نبرید و در بین راه به كس���ی س���لام نگویید5 .به هر
خانهای كه وارد میشوید اولین كلام شما این باشد' :سلام
بر این خانه باد6 '.اگر كسی اهل صلح و صفا در �آنجا باشد:
سلام ش���ما بر او قرار خواهد گرفت وگرنه �آن سلام به خود
ش���ما باز خواهد گش���ت7 .در همان خانه بمانید و از �آنچه
پیش شما میگذارند بخورید و بنوش���ید زیرا كارگر مستحق
مزد خود است .خانه به خانه نگردید8 .وقتی به شهری وارد
میشوید و از شما استقبال میکنند ،غذایی را كه برای شما
ته ّیه میکنند ،بخورید9 .بیماران �آنجا را شفا دهید و بگویید
'پادشاهی خدا به شما نزدیک شده است10 '.وقتی به شهری
وارد میشوید و روی خوش به شما نشان نمیدهند به داخل
کوچههای �آن ش���هر بروید و بگویید'11 :خاكی را هم كه از
شهر شما به پاهای ما چسبیده است پیش روی شما از پای
خود میتکانیم ولی این را بدانید كه پادش���اهی خدا نزدیک
شده است12 '.بدانید كه �آن روز برای سدوم بیشتر قابل تح ّمل
خواهد بود تا برای �آن ش���هر.
نكوهش شهرهای ناتوبهكار

(متّی 2011:)24-

«13وای ب���ر تو ای خورزین ،وای بر ت���و ای بیتصیدا ،اگر
معجزاتی كه در ش���ما انجام شد ،در صور و صیدون میشد،
مدّتها پیش از این ،پلاسپوش و خاكسترنشین ،توبه میکردند.
14ولی روز داوری برای صور وصیدون بیشتر قابل تح ّمل خواهد
بود تا برای شما15 .و ا ّما تو ای كفرناحوم ،میخواستی سر به
�آسمان بكشی؟ به دوزخ سرنگون خواهی شد.
«16ای ش���اگردانم :هرکه به شما گوش دهد ،به من گوش
داده است هرکه شما را رد كند مرا رد كرده است و هرکه مرا
رد كند فرستندۀ مرا رد كرده است».
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بازگشت از مأموریت

�17آن هفتاد شاگرد ،خوش و خ ّرم بازگشتند و عرض كردند:
«خداوندا ،با ذكر نام تو حتّی دیوها تسلیم ما میشوند!» 18عیسی
پاسخ داد« :من دیدم چطور شیطان مانند برق از �آسمان سقوط
كرد19 .من به ش���ما قدرت دادهام كه مارها و عقربها و تمام
قوای دشمن را زیر پا لگدمال نمایید و هرگز هیچ چیز به شما
صدمهای نخواهد رس���انید20 ،ولی از اینکه ارواح تسلیم شما
میشوند ش���ادی نكنید ،بلكه شاد باش���ید كه اسامی شما در
عالم بالا ثبت شده است».
شادمانی عیسی

(متّی 2511:27-؛ 1613:)17-

21در �آن لحظه روحالقدس شادی عظیمی به عیسی بخشید
و عیس���ی گفت« :ای پدر ،ای خداوند �آسمان و زمین ،تو را
سپاس میگویم كه این چیزها را از خردمندان و دانایان پنهان
نموده ،به كودكان �آش���كار س���اختی� .آری ای پ���در ،ارادۀ تو
چنین بود».
«22پدر همهچیز را در اختیار من گذاش���ته است .فقط پدر
میداند كه پسر كیست و همچنین فقط پسر و کسانیکه پسر
بخواهد پدر را به �آنان مكشوف سازد ،میدانند پدر كیست».
23عیسی رو به شاگردان خود كرد و به طور خصوصی گفت:
«خوشا به حال �آن چشمانی كه �آنچه را شما میبینید ،میبینند.
24بدانید انبیا و پادش���اهان بسیاری �آرزو میکردند كه �آنچه را
ش���ما میبینید ببینند ،ا ّما ندیدند و �آنچه را ش���ما میش���نوید،
بشنوند ا ّما نشنیدند».
َم َثل سامری نیكو

25روزی یكی از معلّمین ش���ریعت �آم���د و از راه امتحان از
او پرسید« :ای اس���تاد ،چه باید بكنم تا وارث حیات جاودان
شوم؟» 26عیسی به او فرمود« :در تورات چه نوشته شده؟ �آن
را چطور تفسیر میکنی؟» 27او جواب داد« :خدای خود را با
تمام دل و تمام جان و تمام قدرت و تمام ذهن خود دوست
بدار و همسایهات را مانند جان خود دوست بدار28 ».عیسی
فرمود« :درست جواب دادی .این كار را بكن كه حیات خواهی
داش���ت29 ».ا ّما او برای اینكه نشان دهد �آدم بیغرضی است
به عیسی گفت« :همسایۀ من كیست؟» 30عیسی چنین پاسخ
داد« :مردی كه از اورشلیم به اریحا میرفت ،به دست راهزنان
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افتاد .راهزنان او را لخت كردند و كتک زدند و به حال نیممرده
انداختند و رفتند31 .اتّفاقاً كاهنی از همان راه میگذشت ،ا ّما
وقتی او را دید از طرف دیگر جاده رد شد32 .همچنین یک
لاوی به �آن محل رسید و وقتی او را دید از طرف دیگر عبور
كرد33 .پس از �آن یک مس���افر سامری به او رسید و وقتی او
را دید ،دلش به حال او سوخت34 .نزد او رفت ،زخمهایش
را با شراب شس���ت و بر �آنها روغن مالید و بست .بعد او را
برداشته ،س���وار چارپای خود كرد و به كاروانسرایی برد و در
�آنجا از او پرس���تاری كرد35 .روز بعد دو س ّکۀ نقره در�آورد و
به صاحب كاروانس���را داد و گفت' :از او مواظبت كن و اگر
بیشتر از این خرج كردی ،وقتی برگردم به تو میدهم36 '.به
عقیدۀ تو کدامیک از این سه نفر همسایۀ �آن مردی كه به دست
دزدان افتاد به حساب می�آید؟» 37جواب داد�« :آن کسیکه به
ترحم كرد ».عیسی فرمود« :برو مثل او رفتار كن».
او ّ
در منزل مرتا و مریم

38در جریان س���فر �آنها ،عیسی به دهکدهای �آمد و در �آنجا
زنی به نام مرتا او را در خانۀ خود پذیرفت�39 .آن زن خواهری
به نام مریم داشت كه پیش پاهای عیسی خداوند نشست و به
تعالیم او گوش میداد40 .در این هنگام مرتا به علّت كارهای
زیادی كه داشت نگران و دلواپس بود .پس نزد عیسی �آمد و
عرض كرد« :خداوندا ،هیچ در فكر این نیستی كه خواهر من
مرا رها كرده تا دست تنها پذیرایی كنم! �آخر به او بفرما بیاید به
من كمک كند41 ».ا ّما عیسی خداوند جواب داد« :ای مرتا،
ای مرتا ،تو برای چیزهای بسیاری دلواپس و ناراحت هستی.
42ا ّما فقط یک چیز لازم است� :آنچه مریم اختیار كرده از همه
بهتر است و از او گرفته نخواهد شد».
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تعلیم دعا

(متّی 96:13-؛ 77:)11-

روزی عیس���ی در محلی به دعا مشغول بود .وقتی
از دعا فراغت یافت یكی از شاگردان به او گفت:
«خداوندا ،همانطور كه یحیی به شاگردان خود یاد داده است،
تو هم دعا كردن را به ما یاد بده2 ».عیس���ی به ایشان فرمود:
«هروقت دعا میکنید ،بگویید:
'ای پدر ،نام تو مقدّس باد،
پادشاهی تو بیاید.
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 3نان روزانۀ ما را هر روز به ما بده
 4و گناهان ما را به ما ببخش،
زیرا ما نیز همۀ كسانی را كه به ما بدی کردهاند،
میبخشیم
و ما را از وسوسهها دور نگهدار»'.
5سپس به ایشان گفت« :فرض كنید كه یكی از شما دوستی
داشته باش���د و نیمه شب نزد �آن دوس���ت برود و بگوید' :ای
دوست ،سه قرص نان به من قرض بده 6یكی از دوستانم كه
در سفر بود به خانۀ من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او
بگذارم7 '.و او از داخل جواب بدهد' :مزاحم من نشو! حالا
در قفل شده اس���ت و من و ب ّچههایم به رختخواب رفتهایم و
نمیتوانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم8 '.بدانید كه حتّی اگر از
روی دوستی برنخیزد و چیزی به او ندهد ،ا ّما سرانجام سماجت
او ،او را وادار خواهد كرد كه برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج
دارد ،به او بدهد9 .پس به شما میگویم تقاضا كنید كه به شما
داده خواهد شد ،بجویید که پیدا خواهید کرد ،بکوبید که در
به روی شما باز خواهد شد10 .چون هرکه بخواهد به دست
می�آورد و هرکه بجوید پیدا میکند و هرکه بكوبد در برویش باز
میشود�11 .آیا در میان شما پدری هست كه وقتی پسرش از او
ماهی بخواهد به عوض ماهی ،ماری در دستش بگذارد12 .یا
وقتی تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟ 13پس اگر شما با
اینكه گناهکار هس���تید ،میدانید چگونه چیزهای خوب را به
فرزندانتان بدهید ،چقدر بیشتر پدر �آسمانی ،روحالقدس را به
�آنانی كه از او تقاضا میکنند ،عطا خواهد فرمود!»
عیسی و بعلزبول

(متّی 2212:30-؛ مرقس 203:)27-

14عیس���ی یک دیو لال را از شخصی بیرون میکرد و وقتی
دیو بیرون �آمد مرد لال شروع به حرف زدن كرد و مردم حیرت
كردند15 .ا ّما بعضیها گفتند« :او به وس���یلۀ بعلزبول ،رئیس
شیاطین ،دیوها را بیرون میراند16 ».دیگران از راه امتحان از او
تقاضای نشانهای �آسمانی كردند17 .ا ّما او افكار �آنان را درک
كرد و فرمود« :هر سلطنتی كه علیه خودش تقسیم شود رو به
خرابی میگذارد و خانوادهای كه دو دستگی در �آن باشد سقوط
خواهد كرد18 .همچنین اگر شیطان علیه خود تفرقه بیندازد،
سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ باری شما ا ّدعا دارید كه
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من به وسیلۀ بعلزبول دیوها را بیرون میرانم19 .اگر من به وسیلۀ
بعلزبول دیوها را بیرون میرانم ،یاران خود شما به چه وسیله
�آنها را بیرون میرانند؟ �آنان ا ّدعای شما را تكذیب خواهند كرد.
20ا ّما اگر با قدرت خداس���ت كه من دیوها را بیرون میرانم،
یقین بدانید كه پادشاهی خدا به شما رسیده است.
«21وقتی مرد زورمندی كه کاملا ً مس���لّح است از قلعۀ خود
نگهبانی میکند ،دارایی او در امان است22 .ا ّما وقتی كسی
زورمندت���ر از او ب���ه او حمله كند ،او را از پ���ای در می�آورد و
تیرها و زرهی را كه تكیهگاه او هستند ،میبرد و داراییاش را
تاراج میکند.
«23هرکه با من نباشد ،برضد من است و هرکه با من جمع
نكند ،پراكنده میسازد.
بازگشت روح پلید

(متّی 4312:)45-

«24وقتی روح ناپاكی از كسی بیرون می�آید ،در جستجوی
استراحتگاهی در بیابانهای بی�آب و علف سرگردان میشود و
وقتی جایی را پیدا نمیکند ،میگوید' :به منزلی كه از �آن بیرون
�آمدم باز میگردم25 '.پس بر میگردد و �آن خانه را جارو شده و
منظّم و مرتّب میبیند26 .او میرود و هفت روح بدتر از خود
را جمع میکند و �آنها همه وارد میشوند و مستقر میگردند و
در �آخر ،حال و روز �آن َمرد از گذشتهاش بدتر میشود».
سعادت واقعی

27درحالیکه عیسی صحبت میکرد ،زنی از میان جمع ّیت با
صدایی بلند گفت« :خوشا به حال �آن مادری كه تو را زایید و
به تو شیر داد28 ».ا ّما او فرمود« :ا ّما خوشا به حال �آن کسانیکه
كلام خدا را بشنوند و �آن را بجا بیاورند».
درخواست نشانهای آسمانی

(متّی 3812:)42-

29وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام كردند او به صحبت
خود چنین ادامه داد« :مردمان این زمانه چقدر ش���ریرند! �آنها
نشانهای میخواهند ،ا ّما تنها نشانهای كه به ایشان داده خواهد
شد ،نشانۀ یونس نبی است30 .چون همانطور كه یونس برای
مردم نینوا نشانهای بود ،پسر انسان نیز برای مردم این زمان نشانۀ
دیگری خواهد ب���ود31 .در روز داوری ،ملكۀ جنوب با مردم
این روزگار زنده خواهد ش���د و �آنان را متّهم خواهد ساخت،
چون او از �آن س ِر دنیا �آمد تا حكمت سلیمان را بشنود ،و شما
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بدانید �آنكه در اینجاست از سلیمان بزرگتر است32 .مردم نینوا
در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و علیه �آنان
ش���هادت خواهند داد ،چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه
كردند و �آنكه در اینجاست از یونس بزرگتر است».
چراغ بدن

(متّی 155:؛ 226:)23-

«33هیچکس چراغ را روش���ن نمیکند كه �آن را پنهان كند
یا زیر تشت بگذارد ،بلكه �آن را روی چراغپایه قرار میدهد تا
کسانیکه وارد اتاق میشوند ،نور را ببینید34 .چراغ بدن تو،
چشم توس���ت .وقتی چشمانت سالم هس���تند ،تمام وجود تو
روشن است ا ّما وقتی چشمهایت معیوب باشند تو در تاریكی
هستی35 .پس چشمان خود را باز كن مبادا نوری كه داری،
تاریكی باشد36 .اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت
�آن در تاریكی نباشد وجود تو چنان نورانی خواهد بود كه گویی
چراغی نور خود را بر تو میتاباند».
نكوهش فریسیان و مع ّلمان شریعت

(متّی 123:36-؛ مرقس 3812:)40-

37وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد ،یكی از فریسیان ،او
را به صرف غذا دعوت كرد .او وارد شد و نشست38 .فریسی
تعجب ملاحظه كرد ،كه عیسی قبل از غذا ،دستهای خود
با ّ
را نشست39 .ا ّما عیسی خداوند به او گفت« :ای فریسیان،
شما بیرون پیاله و بشقاب را پاک میکنید درصورتیکه در درون
خود چیزی جز ِحرص و ش���رارت ندارید40 .ای احمقها� ،آیا
�آن کسیکه بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ 41از �آنچه
درون ظرفها دارید ،خیرات كنید كه همهاش برای ش���ما پاک
خواهد شد«42 ».وای به حال شما ای فریسیان ،شما از نعناع
و سداب و انواع ادویه دهیک میدهید ،ا ّما از اجرای عدالت و
مح ّبت به خدا غافل هستید .اینها چیزهایی است كه شما باید
بدون غافل مان���دن از چیزهای دیگر به عمل �آورید«43 ».وای
به حال شما ای فریسیان! ش���ما صدر مجلس را در کنیسهها
و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید44 .وای به حال
شما! شما مانند قبرهایی هس���تید كه هیچ نشانهای روی �آنها
نیست و مردم ندانسته و نشناخته روی �آنها راه میروند45 ».یكی
از معلّمان شریعت در جواب عیسی گفت« :ای استاد ،وقتی
چنین حرفهایی میزنی ،به ما هم توهین میشود46 ».عیسی در
جواب فرمود« :بلی ،ای معلّمان شریعت ،وای به حال شما نیز،
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چون بارهای بسیار سنگین بردوش مردم میگذرانید و خودتان
یک انگشت هم به �آن بار نمیزنید47 .وای به حال شما كه
�آرامگاههای انبیایی را كه نیاکان شما كشتند ،میسازید 48و
به این وسیله کارهای نیاکانتان را ت�أیید میکنید و بر �آنها ِص ّحه
میگذراید چون �آنان مرتكب �آن قتلها ش���دند و ش���ما اینها را
بنا میکنید49 .این اس���ت كه حكمت خدا میفرماید' :برای
ایشان انبیا و رسولان میفرستم ،بعضی را میکشند و بعضی
را �آزار میرس���انند50 '،تا مردم این زمانه مجبور ش���وند جواب
خون تمام انبیایی را كه از اول پیدایش دنیا ریخته شده است
بدهند51 ،از خون هابیل گرفته تا خون زكریا كه بین قربانگاه و
داخل جایگاه مقدّس در معبد بزرگ هلاک شد� .آری ،بدانید
كه مردم این روزگار جواب همۀ �آنها را خواهند داد«52 ».وای
به حال شما ای معلّمان شریعت ،شما كلید د ِر معرفت را بر
میدارید ،خودتان وارد نمیشوید و �آنانی را هم كه میخواهند
وارد ش���وند ،باز میدارید53 ».وقتی عیسی از �آن خانه بیرون
رفت ،علما و فریسیان با خشم و غضب دور او را گرفتند و او
را در موضوعات بسیار سؤالپیچ نمودند 54و در كمین بودند
كه او را با سخنان خودش به دام بیندازند.
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پرهیز از ریاكاری

(متّی 2610:)27-

در این هن���گام جمع ّیتی مركب از هزاران نفر گر د
�آمده بود به طوری که یكدیگر را زیر پا میگذاشتند.
عیس���ی قبل از همه با ش���اگردان خود ش���روع به سخن كرده
گفت« :از خمیرمایۀ فریسیان یعنی ریاكاری �آنان برحذر باشید.
2هرچه پوشیده اس���ت ،عاقبت پرده از رویش برداشته خواهد
شد و هرچه پنهان اس���ت� ،آشكار خواهد شد3 .بنابراین �آنچه
را كه در تاریكی گفتهاید ،در روشنایی روز شنیده خواهد شد
و �آنچه را كه پش���ت درهای بسته �آهسته گفتهاید ،روی بامها
اعلام خواهد شد.
خداترسی

(متّی 2810:)31-

«4به شما كه دوستان من هستید میگویم :از کسانیکه بدن
را میکُشند و بعد از �آن ،كار دیگری از دستشان بر نمی�آید،
نترسید5 .شما را �آگاه میسازم كه از چه كسی باید بترسید:
از �آن كسی بترسید كه پس از كش���تن ،اختیار دارد به جهنم
اندازد� .آری ،میگویم از او باید ترسید.
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�«6آیا قیمت پنج گنجشک ،دو ریال نمیباشد؟ ا ّما هیچكدام
از �آنها از نظر خدا دور نیست7 .علاوه بر این ،حتّی موهای سر
شما تماماً شمرده شده است هیچ نترسید؛ شما از گنجشکهای
بیشمار بیشتر ارزش دارید!
اقرار همبستگی با مسیح

(متّی 3210:33-؛ 3212:؛ 1910:)20-

«8بدانید :هرکه در برابر مردم خود را از �آن من بداند ،پسر
انسان در برابر فرشتگان خدا او را از �آن خود خواهد دانست.
9ا ّما هرکه در برابر مردم بگوید كه مرا نمیشناسد ،در حضور
فرشتگان خداناشناس محسوب خواهد شد.
«10هرکس کلمهای برضد پسر انسان بگوید بخشوده خواهد
شد ا ّما �آن کسیکه به روحالقدس بد بگوید بخشیده نخواهد
شد.
«11وقتی شما را به کنیسهها و دادگاهها و به حضور فرمانروایان
می�آورند ،نگران نباش���ید كه چطور از خود دفاع كنید و چه
بگویید12 ،چون در همان س���اعت ،روحالقدس به شما نشان
میدهد كه چه بگویید».
َم َثل توانگر نادان

13مردی از میان جمع ّیت به عیسی گفت« :ای استاد ،به برادر
من بگو ارث خانواده را با من تقسیم كند14 ».عیسی جواب
داد« :ای مرد ،چه کسی مرا در میان شما قاضی و َح َكم قرار
داده است؟» 15بعد به مردم فرمود« :مواظب باشید .خود را از
هر نوع ِحرص و طمع دور بدارید ،زیرا زندگی واقعی را ثروت
فراوان تشكیل نمیدهد».
16سپس برای ایش���ان این َمثَل را �آورده گفت« :مردی زمینی
داشت كه محصول فراوانی �آورد17 .با خود فكر كرد كه' :چه
كنم؟ جا ندارم كه محصول خود را انبار كنم18 '.سپس گفت:
'خوب ،فهمیدم چهكار كنم .انبارها را خراب میکنم و �آنها را
بزرگتر میسازم .غلّه و سایر اجناسم را جمع�آوری میكنم�19 .آن
وقت به خود میگویم ای جان من ،تو به فراوانی چیزهای خوب
جمع کردهای كه برای سالیان درازی كفایت میکند� ،آسوده باش،
بخور و بنوش و خوش بگذران20 '.ا ّما خدا به او فرمود' :ای احمق،
همین امشب باید جانت را تسلیم كنی ،پس �آنچه اندوختهای
مال چه كسی خواهد بود؟' 21این است عاقبت مردی كه برای
خود ثروت میاندوزد ولی نزد خدا دستخالی است».
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ّ
توکل بر خدا

(متّی 256:)34-

22به شاگردان فرمود« :به این سبب است كه به شما میگویم:
بهخاطر زندگی ،نگران غذا و برای بدن ،نگران لباس نباشید،
23زیرا زندگی ،بالاتر از غذا و بدن ،بالاتر از لباس است24 .به
كلاغها فكر كنید :نه میكارند و نه درو میکنند ،نه انبار دارند
و نه كاه���دان ،ولی خدا به �آنها روزی میدهد و ش���ما خیلی
بیش���تر از پرندگان ارزش دارید! �25آیا یكی از شما میتواند با
نگرانی ،س���اعتی به طول عمر خود بیافزاید؟ 26پس اگر شما
كاری به این كوچكی را هم نمیتوانید بكنید چرا در مورد بق ّیۀ
چیزها نگران هستید؟ 27در رشد و نمو سوسنها ت�أ ّمل كنید:
نه میریسند و نه میبافند ،ولی بدانید كه حتّی سلیمان هم با
�آنهمه حشمت و جلال مثل یكی از �آنها �آراسته نشد28 .پس
اگر خدا علفی را كه ام���روز در صحرا میروید و فردا در تنور
سوخته میشود چنین می�آراید چقدر بیشتر ای كمایمانان شما
را خواهد پوشانید! 29برای �آنچه میخورید و می�آشامید اینقدر
تق ّلا نكنید و نگران نباشید30 ،چون اینها تماماً چیزهایی است
كه مردم این دنیا دنبال میکنند .ا ّما شما پدری دارید كه میداند
به �آنها محتاجید31 .شما پادشاهی او را هدف خود قرار دهید
و بق ّیۀ چیزها به سراغ شما خواهد �آمد.
ثروت در آسمان

(متّی 196:)21-

«32ای گلّۀ كوچک ،هیچ نترسید ،زیرا خوشی پدر شما در
این است كه �آن پادشاهی را به شما عطا كند�33 .آنچه دارید
بفروش���ید و به فقرا بدهید و برای خود كیسههایی فراهم كنید
كه كهنه نمیشود و ثروتی در �آن عالم ذخیره نمایید كه هیچ
كاس���ته نمیگردد و هیچ دزدی نمیتواند به �آن دستبرد بزند و
بید �آن را از بین نمیبرد34 ،زیرا اموال شما هر كجا باشد ،دل
شما هم �آنجا خواهد بود.
خادمان كمربسته

«35با كمرهای بس���ته و چراغهای روشن �آمادۀ كار باشید.
36مانند اشخاصی باش���ید كه منتظر �آمدن ارباب خود از یک
مجلس عروسی هستند و حاضرند كه هروقت برسد و در بزند،
در را برایش باز کنند37 .خوش���ا به ح���ال خادمانی كه وقتی
اربابش���ان می�آید �آنان را چش���م به راه ببیند .یقیین بدانید كه
كمر خود را خواهد بست� ،آنان را بر سر سفره خواهد نشانید
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و به خدمت �آنها خواهد پرداخت38 ،چه نیمه ش���ب باشد و
چه قبل از س���پیده َدم .خوش���ا به حال �آنان اگر وقتی اربابشان
می�آید ملاحظه كند كه �آنها چشم به راه هستند39 .خاطرجمع
باشید اگر صاحب خانه میدانست كه دزد چه ساعتی می�آید،
نمیگذاشت وارد خانهاش بشود40 .پس �آماده باشید چون پسر
انسان در ساعتی می�آید كه شما كمتر انتظار �آن را دارید».
41پطرس عرض كرد« :خداوندا� ،آیا مقصود تو از این مثال،
تنها ما هستیم یا برای همه است؟»
42عیسی خداوند فرمود« :خوب ،كیست �آن مباشر امین و
باتدیبر كه اربابش او را به عنوان ناظر منصوب كند تا نوكرانش
را اداره نماید و در وقت مناسب جیرۀ �آنها را بدهد؟ 43خوشا
به حال �آن غلامی كه وقتی اربابش می�آید او را س���ر كار خود
ببیند44 .یقین بدانید كه اربابش او را مباشر همۀ املاک خود
خواهد كرد45 .ا ّما اگر �آن غلام به خود بگوید' :ارباب به این
زودیها نخواهد �آمد' و دس���ت به �آزار غلامان و كنیزان بزند و
بخورد و بنوشد و مستی كند46 ،یک روز كه �آن غلام انتظارش
را ندارد و در س���اعتی كه او نمیداند ،ارباب خواهد رسید و
او را تکهتکه خواه���د كرد و به این ترتی���ب او جزء نامطیعان
خواهد شد.
«47غلامی كه خواستههای ارباب خود را میداند و با وجود
این برای انجام �آنها هیچ اقدامی نمیکند با ش���لا ّق ضربههای
بس���یار خواهد خورد48 .ا ّما کس���یکه از خواستههای اربابش
بیخبر است و مرتكب عملی میشود كه سزاوار تنبیه میباشد،
ضربههای كمتری خواهد خورد .هرگاه به كس���ی زیاده داده
شود از او زیاد مطالبه خواهد شد و هرگاه به كسی زیادتر سپرده
شود ،از او زیادتر مطالبه خواهد شد.
تفرقه

(متّی 3410:)36-

«49من �آمدهام تا برروی زمین �آتش���ی روشن كنم و ای كاش
زودتر از این روشن میشد50 .من تعمیدی دارم كه باید بگیرم
و تا زمان انجام �آن چقدر تحت فشارم! �51آیا گمان میکنید من
�آمدهام تا صلح برروی زمین برقرار كنم؟ خیر ،اینطور نیست!
بدانید كه من �آمدهام تا تفرقه بیاندازم52 .زیرا از این پس بین پنج
نفر اعضای یک خانواده تفرقه خواهد افتاد ،سه نفر مخالف دو
نفر و دو نفر مخالف سه نفر خواهند بود53 :پدر مخالف پسر
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و پسر مخالف پدر ،مادر مخالف دختر و دختر مخالف مادر،
مادرشوهر مخالف عروس و عروس مخالف مادرشوهر».
شناختن زمان

(متّی 216:)3-

54همچنین به مردم فرمود« :ش���ما وقت���ی میبینید كه ابرها
از مغرب پدیدار میش���وند ،فوراً میگویی���د' :میخواهد باران
ببارد' و باران هم میبارد 55و وقتی باد از جانب جنوب می�آید
میگویید' :گرمای شدیدی خواهد شد' و همینطور میشود.
56ای ریاكاران! ش���ما كه میتوانید به ظواهر زمین و �آس���مان
نگاه كنید و حالت �آن را پیشبینی كنید چگونه از درک معنی
این روزگار عاجزید؟
مدعی
مصالحه با ّ

(متّی 255:)26-

«57چرا نمیتوانید راه راست را برای خود تشخیص دهید؟
58اگر كس���ی علیه تو ا ّدعایی كند و تو را به دادگاه بكشاند،
سعی كن هنگامیکه هنوز در راه هستی با او كنار بیایی وگرنه
او تو را نزد قاضی میبرد و قاضی تو را به دست پاسبان میدهد
و پاسبان تو را به زندان میاندازد59 .بدان كه تا دینار �آخر را
ندهی بیرون نخواهی �آمد».
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توبه یا هالكت

در همان هنگام ع ّدهای در �آنجا حضور داش���تند
كه داستان جلیلیانی را كه پیلاطس خونشان را با
قربانیهایشان در�آمیخته بود بیان كردند2 .عیسی به �آنان جواب
داد�« :آی���ا تص ّور میکنید این جلیلیان كه دچار �آن سرنوش���ت
شدند ،از سایر جلیلیان خطاكارتر بودند؟ 3یقیناً خیر! ا ّما بدانید
كه اگر توبه نكنید همۀ شما مانند �آنان نابود خواهید شد4 .و
یا �آن هجده نفری كه در موقع فرو ریختن ُبرجی در س���يلوحا
كشته شدند ،خیال میکنید كه از سایر مردمانی كه در اورشلیم
زندگی میکردند گناهكارتر بودند؟ 5خیر ،بلكه مطمئن باشید
اگر توبه نكنید ،همۀ شما مانند �آنان نابود خواهید شد».
َم َثل درخت بی َبر

6عیسی برای �آنان این َمثَل را �آورده گفت« :مردی در تاكستانش
درخت انجیری داش���ت و برای چیدن میوه به �آنجا رفت ولی
چیزی پیدا نكرد7 .پس به باغبان گفت' :نگاه كن ال�آن س���ه
سال است كه من می�آیم و در این درخت دنبال میوه میگردم
ولی چیزی پیدا نکردهام� .آن را بِ ُبر ،چرا بیسبب زمین را اشغال
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كند؟' 8ا ّما او جواب داد' :ارباب ،این یک س���ال هم بگذار
بماند تا من دورش را بكنم و كود بریزم9 .اگر در موسم �آینده
میوه �آورد ،چه بهتر وگرنه دستور بده تا �آن را ببرند»'.
شفای زن خمیده پشت در روز سبت

10یک روز سبت عیسی در كنیسهای به تعلیم مشغول بود.
11در �آنجا زنی حضور داشت كه روحی پلید او را مدّت هجده
سال رنجور كرده بود .پشتش خمیده شده بود و نمیتوانست
راست بایستد12 .وقتی عیسی او را دید به او فرمود« :ای زن،
تو از بیماری خود ش���فا یافتی13 ».بعد دستهای خود را بر او
گذاشت و فوراً قامت او راست شد و به شكرگزاری پرودگار
پرداخت14 .ا ّما در عوض سرپرست كنیسه از اینكه عیسی در
روز سبت شفا داده بود ،دلگیر شد و به جماعت گفت« :شش
روز تعیین ش���ده است كه باید كار كرد ،در یكی از �آن روزها
بیایید و ش���فا بگیرید ،نه در روز سبت15 ».عیسی خداوند در
جواب او فرمود« :ای ریاكاران! �آیا كس���ی در میان شما پیدا
میشود كه در روز سبت گاو یا الاغ خود را از �آخور باز نكند
و برای �آب دادن بیرون نبرد؟ 16پس چه عیب دارد اگر این زن
كه دختر ابراهیم است و هجده س���ال گرفتار شیطان بود ،در
روز سبت از این بندها �آزاد شود؟» 17وقتی عیسی این سخنان
را فرمود مخالفان او خجل گشتند ،درحالیکه عموم مردم از
کارهای شگفتانگیزی كه انجام میداد ،خوشحال بودند.
ردل و خمیرمایه
مثلهای دانه َخ َ

(متّی 3113:32-؛ مرقس 304:)33-

18عیسی به سخنان خود ادامه داد و فرمود« :پادشاهی خدا
مانند چیست؟ �آن را به چه چیز تشبیه كنم؟ 19مانند دانۀ َخر َدلی
است كه شخصی �آن را در باغ خود كاشت� ،آن دانه رشد كرد
و درختی ش���د و پرندگان �آمدند و در میان شاخههایش �آشیانه
گرفتند20 ».باز فرمود« :پادش���اهی خدا را به چه چیز تش���بیه
كنم؟ 21مانند خمیرمایهای است كه زنی �آن را با سه پیمانه �آرد
مخلوط كرد تا تمام خمیر َور بیاید».
در تنگ
ِ

(متّی 137: 14-و 21)23-

22عیسی به س���فر خود در شهرها و روس���تاها ادامه داد و
درحالیکه به سوی اورشلیم میرفت ،به مردم تعلیم میداد.
23شخصی از او پرسید« :ای �آقا� ،آیا فقط عدّۀ کمی نجات
مییابند؟» عیس���ی به ایش���ان گفت«24 :س���خت بكوشید تا
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خود را به داخل د ِر تنگ برس���انید و بدانید كه عدّۀ بسیاری
برای ورود كوش���ش خواهند كرد ولی توفیق نخواهند یافت.
25بع���د از �آنکه صاحبخانه برخیزد و در را قفل كند ش���ما
خود را بیرون خواهید دی���د و در �آن موقع در را میکوبید و
میگویید' :ای �آقا ،اجازه بفرما به داخل بیاییم' ا ّما جواب او
فقط ای���ن خواهد بود' :من نمیدانم ش���ما از كجا �آمدهاید'.
26بعد ش���ما خواهید گفت' :ما با تو سر یک سفره خوردیم
و نوشیدیم و تو در كوچههای ما ،تعلیم میدادی27 '.ا ّما او
باز به ش���ما خواهد گفت' :نمیدانم ش���ما از كجا �آمدهاید.
ای بدكاران همه از پیش چش���م من دور ش���وید28 '.در �آن
زمان ش���ما كه ابراهیم و اسحاق و یعقوب و تمام انبیا را در
پادش���اهی خدا میبینید ،درحالیکه خودتان محروم هستید،
چقدر گریه خواهید كرد و دندان بر دندان خواهید فش���رد.
29مردم از مش���رق و مغرب و شمال و جنوب خواهند �آمد و
در پادش���اهی خدا ،بر سر سفره خواهند نشس���ت�30 .آری،
�آنان كه اكنون �آخرین هس���تند ،اولین و �آنان كه اكنون اولین
هس���تند� ،آخرین خواهند بود».
ماتم برای اورشلیم

(متّی 3723:)39-

31در �آن موقع ع ّدهای از فریس���یان ن���زد او �آمدند و گفتند:
«اینجا را ترک ك���ن و به جای دیگری ب���رو .هیرودیس قصد
جان تو را دارد».
32عیسی جواب داد« :بروید و به �آن روباه بگویید' :من امروز
و فردا دیوها را بیرون میرانم و شفا میدهم و در روز سوم به
هدف خود نایل میشوم33 '.ا ّما باید امروز و فردا و پس فردا
به سفر خود ادامه دهم زیرا این محال است كه نبی در جایی
جز اورشلیم بمیرد.
«34ای اورشلیم ،ای اورشلیم ،ای شهری كه انبیا را میكشی
و �آنانی را كه نزد تو فرستاده میشوند سنگسار میکنی! چه
بس���یار �آرزو داش���تهام مانند مرغی كه جوجههای خود را زیر
پروبالش میگیرد ،فرزندان تو را ب���ه دور خود جمع كنم ا ّما
نخواستی35 .به ش���ما میگویم كه معبد بزرگ شما متروک
به شما واگذار خواهد ش���د! و بدانید كه دیگر مرا نخواهید
دید تا �آن زمان كه بگویید' :متبارک اس���ت �آن کس���یکه به
ن���ام خداون���د می�آید»'.
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شفای مرد مبتال به مرض تشنگی

در یک روز سبت عیسی برای صرف غذا به منزل
یكی از بزرگان فرقۀ فریس���ی رفت� .آنان با دقّت
مراقب او بودند�2 .آنجا در برابر او مردی بود كه مبتلا به مرض
تشنگی بود3 .عیسی از معلّمان شریعت و فریسیان پرسید�« :آیا
شفای بیماران در روز سبت جایز است یا خیر؟» �4آنها چیزی
نگفتند .پس عیسی �آن مرد را شفا داد و مرخّص فرمود5 .بعد
رو به �آنان كرد و فرمود« :اگر پسر یا گاو یكی از شما در چاه
بیفتد �آیا بهخاطر اینکه روز سبت است در بیرون �آوردنش دچار
تردید خواهید شد؟» 6و �آنها برای این سؤال جوابی نیافتند.
برتری جویی و فروتنی

7وقتی عیس���ی دید كه مهمانان بالای مجلس را برای خود
اختیار میکردند برای ایشان َمثَلی �آورده گفت«8 :وقتی كسی
شما را به یک مجلس عروسی دعوت میکند ،در بالای مجلس
ننشینید .زیرا امكان دارد كه شخصی مهمتر از شما دعوت شده
باشد 9و میزبان بیاید و به شما بگوید' :جای خود را به این �آقا
بده '.در �آن صورت باید با شرمساری در پایین مجلس بنشینی.
10خیر ،وقتی دعوت از تو میشود برو و در پایین مجلس بنشین
تا وقتی میزبان تو �آمد ،بگوید' :دوست من ،بفرما بالاتر '.پس
تمام مهمانان احترامی را كه به تو میشود خواهند دید11 .چون
هرکه بزرگی كند خوار خواهد شد و هرکه خود را فروتن سازد،
سرافراز خواهد گردید».
12بعد به میزبان خود گفت« :وقتی ضیافت ش���ام یا ناهاری
ترتیب میدهی دوستان ،برادران و سایر خویشان یا همسایگان
ثروتمند خود را دعوت نكن مبادا �آنان هم متقابلا ً از تو دعوت
كنن���د و به این ترتیب عوض خ���ود را بگی���ری13 ،بلكه وقتی
ضیافتی میدهی بینوایان و مفلوجان و شلها و كورها را دعوت
كن 14و خوش���بخت خواهی بود چون �آنان هیچگونه وس���یلۀ
عوضدادن ندارند و تو در �آن روزی كه نیكان زنده میشوند،
عوض خواهی گرفت».
جشن پادشاهی خدا

(متّی 122:)10-

15یكی از حاضران ،بعد از شنیدن این سخنان به او عرض
كرد« :خوشا به حال �آن کسیکه در پادشاهی خدا سر سفره
بنشیند16 ».ا ّما عیسی پاسخ داد« :مردی ضیافت شام بزرگی
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ترتی���ب داد و عدّۀ زیادی را دعوت كرد17 .در وقت ش���ام،
غلام خود را با پیغامی نزد مهمانان فرس���تاد كه حالا بیایید،
همهچیز حاضر است18 .ا ّما همه شروع به عذر �آوردن كردند.
اولی گفت' :من قطعه زمینی خریدهام و باید بروم �آن را ببینم.
لطفاً عذر مرا بپذی���ر19 '.دومی گفت' :م���ن پنج جفت گاو
خریدهام و حالا میروم �آنها را امتحان كنم .لطفاً مرا معذور
ب���دار20 '.نفر بع���دی گفت' :من تازه زن گرفت���هام و به این
س���بب نمیتوانم بیایم21 '.وقتی �آن غلام برگشت و موضوع
را به اطّلاع ارباب خود رسانید ،ارباب عصبانی شد و به او
گفت' :زود به کوچهها و پسکوچههای شهر برو و بینوایان
و مفلوجان و كورها و ش���لها را نزد من بیاور22 '.بعداً غلام
گفت' :ارباب ،امر تو اطاعت شد و هنوز هم ،جا هست'.
23ارباب جواب داد' :به ش���اهراهها و كوچه باغها برو و با
اصرار هم���ه را دعوت كن ك���ه بیایند تا خانۀ من ُپر ش���ود.
24بدانید كه هیچیک از �آن کسانیکه دعوت كرده بودم مزۀ
این ش���ام را نخواهد چش���ید»'.
بهای پیروی از مسیح

(متّی 3710:)38-

25در بین راه جمع ّیت بزرگی همراه عیسی بود .او به �آنان
رو كرد و فرمود«26 :اگر كسی نزد من بیاید واز پدر و مادر،
زن و فرزند ،ب���رادران و خواهران و حتّی جان خود دس���ت
نشوید ،نمیتواند شاگرد من باشد27 .کسیکه صلیب خود
را برندارد و با من نیاید ،نمیتواند شاگرد من باشد28 .اگر
كسی از شما به فكر ساختن یک ُبرج باشد� ،آیا اول نمینشیند
و مخارج �آن را بر�آورد نمیکند تا ببیند �آیا توانایی تمام كردن
�آن را دارد یا نه؟ 29در غیر این صورت اگر پایۀ �آن را بگذارد
و بعد نتواند �آن را تمام كند ،همۀ کسانیکه �آن را ببینند به
او خواهند خندید 30و خواهند گفت' :این مرد ساختمانی را
شروع كرد ولی نتوانست �آن را تمام كند31 '.یا كدام پادشاهی
است كه به جنگ پادشاه دیگری برود بدون �آنكه اول بنشیند
و مطالعه كند كه �آیا با ده هزار سپاهی میتواند با یک لشکر
بیست هزار نفری مقابله كند؟ 32و اگر نتواند ،او خیلی زودتر
از اینكه دشمن سر برسد سفیری میفرستد و تقاضای صلح
میکند33 .همچنین اگر شما حاضر نیستید تمام هستی خود
را از دس���ت بدهید ،نمیتوانید ش���اگرد من باش���ید.
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نمک فاسد

(متّی 135:؛ مرقس 50)9:

«34نمک چیز خوبی است ،ا ّما اگر خود نمک بیمزه شود
به چه وسیله مزۀ اصلی خود را باز یابد؟ 35دیگر نه برای زمین
مصرفی دارد و نه میتوان به صورت كود از �آن استفاده كرد.
�آن را فقط باید دور ریخت .اگر گوش شنوا دارید بشنوید».
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گوسفند گمشده

(متّی 1218:)14-

در این هنگام باجگیران و خطاكاران ازدحام كرده
بودند تا به سخنان او گوش دهند2 .فریسیان و علما
غرولندكنان گفتند« :این مرد اشخاص بیسروپا را با خوشرویی
میپذیرد و با �آنان غذا میخورد3 ».به این جهت عیسی َمثَلی
�آورد و گفت:
«4فرض كنید یكی از شما صد گوسفند داشته باشد و یكی از
�آنها را ُگم كند� ،آیا نود و نُه تای دیگر را در چراگاه نمیگذارد
و به دنبال �آن گمشده نمیرود تا �آن را پیدا كند؟ 5و وقتی �آن
را پیدا كرد با خوش���حالی �آن را به دوش میگیرد 6و به خانه
میرود و همۀ دوستان و همسایگان را جمع میکند و میگوید:
'با من شادی كنید ،گوسفند گمش���دۀ خود را پیدا کردهام'.
7بدانید كه به همان طریق برای یک گناهكار كه توبه میکند
در �آسمان بیشتر شادی و س���رور خواهد بود تا برای نود و نه
شخص پرهیزکار كه نیازی به توبه ندارند.
ّ
سکۀ گمشده

«8و یا فرض كنید زنی ده س ّکۀ نقره داشته باشد و یكی را ُگم
كند �آیا چراغی روشن نمیکند و خانه را جارو نمینماید و در
هر گوشه به دنبال �آن نمیگردد تا �آن را پیدا كند؟ 9و وقتی پیدا
كرد همۀ دوستان و همسایگان خود را جمع میکند و میگوید:
'با من شادی كنید ،س ّکهای را كه ُگم كرده بودم ،پیدا كردم'.
10به همان طریق بدانید كه برای یک گناهكار كه توبه میکند
در میان فرشتگان خدا ،شادی و سرور خواهد بود».
پسر گمشده

11باز فرمود« :مردی بود كه دو پسر داشت12 .پسر كوچكتر
به پدر گفت' :پدر ،س���هم مرا از دارایی خودت به من بده'.
پس پدر دارایی خود را بین �آن دو تقسیم كرد13 .چند روز بعد
پسر كوچک تمام سهم خود را به پول نقد تبدیل كرد و رهسپار
سرزمین دوردستی شد و در �آنجا دارایی خود را در عیاشی به باد
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داد14 .وقتی تمام �آن را خرج كرد قحطی سختی در �آن سرزمین
رخ داد و او سخت دچار تنگدستی شد15 .پس رفت و نوكر
یكی از َملا ّكین �آن محل شد� .آن شخص او را به مزرعۀ خود
فرس���تاد تا خوكهایش را بچراند16 .او �آرزو داشت شكم خود
را با نوالههایی ك���ه خوكها میخورند ُپر كند ولی هیچکس به
او چیزی نمیداد17 .سرانجام به خود �آمد و گفت' :بسیاری
از کارگران پدر من نان كافی و حتّ���ی اضافی دارند و من در
اینجا نزدیک است از گرسنگی تلف شوم18 .من برمیخیزم و
نزد پدر خود میروم و به او میگویم :پدر ،من نسبت به خدا
و نسبت به تو گناه کردهام19 .دیگر لایق �آن نیستم كه پسر تو
خوانده ش���وم .با من هم مثل یكی از نوكران خود رفتار كن'.
20پس برخاست و رهسپار خانۀ پدر شد.
«هنوز تا خانه فاصلۀ زیادی داش���ت كه پ���درش او را دید و
دلش به حال او سوخت و به طرف او دوید ،دست به گردنش
انداخت و به گرمی او را بوسید21 .پسر گفت' :پدر ،من نسبت
به خدا و نسبت به تو گناه کردهام .دیگر لایق �آن نیستم كه پسر
تو خوانده شوم22 '.ا ّما پدر به نوكران خود گفت' :زود بروید.
بهترین ردا را بیاورید و به او بپوشانید .انگشتری به انگشتش
و كفش به پاهایش كنید23 .گوس���الۀ پرواری را بیاورید و سر
ببرید تا مجلس جش���نی برپا كنیم24 ،چون این پسر من مرده
بود ،زنده شده و ُگمشده بود ،پیدا شده است '.به این ترتیب
جشن و سرور شروع شد.
«25در این هنگام پسر بزرگتر در مزرعه بود و وقتی بازگشت،
همینکه به خانه نزدیک شد صدای رقص و موسیقی را شنید.
26یكی از نوكران را صدا كرد و پرس���ید' :جریان چیس���ت؟'
27نوكر به او گفت' :برادرت �آمده و پدرت چون او را صحیح
و سالم باز یافته ،گوس���الۀ پرواری را كشته است28 '.ا ّما پسر
بزرگ قهر كرد و به هیچوجه نمیخواست به داخل بیاید پدرش
بیرون �آمد و به او التماس نمود29 .ا ّما او در جواب پدر گفت:
'تو خوب میدانی كه من در این چند س���ال چطور مانند یک
غلام به تو خدمت ک���ردهام و هیچوقت از اوامر تو س���رپیچی
نکردهام و تو حتّی یک ُبزغاله هم به من ندادی تا با دوس���تان
خود خوش بگذرانم30 .ا ّما حالا كه این پسرت پیدا شده ،بعد
از �آنكه همۀ ثروت تو را با فاحشهها تلف كرده است برای او
گوسالۀ پرواری میکشی31 '.پدر گفت' :پسرم ،تو همیشه با
1907

لوقا  15و16 

من هستی و هرچه من دارم مال توست32 .ا ّما ما باید جشن
بگیریم و شادی كنیم ،زیرا این برادر توست كه مرده بود ،زنده
شده است و ُگمشده بود ،پیدا شده است»'.
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مباشر نادرست

عیسی همچنین به شاگردان فرمود« :شخصی ثروتمند
مباشری داشت و شكایتی به او رسید كه �آن مباشر
داراییاش را حیف و میل میکند2 .پس به دنبال او فرستاد و
گفت' :این چه حرفهایی است كه دربارۀ تو میشنوم .حسابهایت
را واریز كن چون دیگر نمیتوانی در اینجا مباشر باشی�3 '.آن
مباش���ر پیش خود گفت' :حالا كه ارب���اب من میخواهد كار
مباشری را از من بگیرد چه باید بكنم؟ من كه نه توان بیلزدن
دارم و نه روی گداییكردن�4 .آری میدانم چه كنم تا مطمئن
شوم كه وقتی مرا از این كار بر كنار كرد اشخاصی باشند كه
د ِر خانههای خود را بر روی من باز كنن���د5 '.پس بدهكاران
ارباب را یک به یک حاضر كرد .ب���ه اولی گفت' :چقدر به
ارباب من بدهكاری؟' 6جواب داد' :صد پیمانۀ روغن زیتون'
گفت' :بیا ،این صورت حساب توست .بنشین و به جای �آن
بنویس پنجاه پیمانه ،زود ب���اش7 '.بعد به دیگری گفت' :تو
چق���در بدهكاری؟' گفت' :صد خروار گن���دم '،به او گفت:
'صورت حسابت را بگیر و به جای �آن بنویس هشتاد خروار'.
�8آن ارباب ،مباشر نادرست را بهخاطر اینكه چنان زیركانه عمل
كرده بود تحسین كرد ،زیرا مردم دنیوی در مناسبات با همنوعان
خود از ایمانداران زیركترند.
«9پس به شما میگویم كه مال دنیا را برای به دست �آوردن دوستان
مصرف كنید تا وقتی پولتان به �آخر میرسد شما را در خانههای
جاودانی بپذیرند10 .کسیکه در امور كوچک درستكار باشد ،در
كارهای بزرگ هم درستكار خواهد بود و کسیکه در امور كوچک
نادرست باشد ،در كارهای بزرگ هم نادرست خواهد بود11 .پس
اگر شما در خصوص مال دنیا امین نباشید ،چه كسی در مورد �آن
ثروت حقیقی به شما اعتماد خواهد كرد؟ 12و اگر شما در مورد
�آنچه به دیگری تعلّق دارد امین نباشید ،چه کسی �آنچه را كه مال
خود شماست به شما خواهد داد؟ 13هیچ نوكری نمیتواند غلام
دو ارباب باشد ،چون یا از اولی بدش می�آید و دومی را دوست دارد
یا به اولی ارادت دارد و دومی را حقیر میشمارد .شما نمیتوانید
هم بندۀ خدا باشید و هم در بندۀ پول».
1908
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سخنانی از عیسی

(متّی 1211:13-؛ 315:32-؛ مرقس 1110:)12-

14فریسیان این سخنان را شنیدند و او را مسخره كردند زیرا
پول دوس���ت بودند15 .عیس���ی به �آنان فرمود« :ش���ما كسانی
هستید كه نیکوییهای خود را به ُرخ مردم میکشید ،ا ّما خدا
از درونتان �آگاه اس���ت چون �آنچه در نظر �آدمیان ارزش بسیار
دارد ،نزد خدا پلید است.
«16تا زمان یحیی ،تورات و نوشتههای انبیا در كار بود .از �آن
پس مژدۀ پادشاهی خدا اعلام شده است و همۀ مردم میخواهند
با ج ّد و جهد به �آن وارد ش���وند�17 .آسانتر است كه �آسمان و
زمین از بین برود تا نقطهای از تورات بیفتد.
«18هر مردی كه زن خود را طلاق بدهد و زن دیگری بگیرد
مرتكب زنا میش���ود و هر كس���ی که زن طلاق داده شده را
بگیرد زنا میکند.
توانگر و ایلعازر

«19مرد ثروتمندی بود كه همیش���ه لباسی ارغوانی و از كتان
لطیف میپوشید و با خوشگذرانی فراوان زندگی میکرد20 .در
جلوی در خانۀ او گدای زخم�آلودی به نام ایلعازر خوابیده بود،
21كه �آرزو میداش���ت با ریزههای سفرۀ �آن ثروتمند شكم خود
را پر كند .حتّی سگها می�آمدند و زخمهای او را میلیسیدند.
22یک روز �آن فقیر مرد و فرشتگان او را به �آغوش ابراهیم بردند.
�آن ثروتمند هم ُمرد و به خاک سپرده شد23 .او كه در دنیای
مردگان در ع���ذاب بود ،نگاهی به بالا كرد و از دور ،ابراهیم
را با ایلعازر كه در كنار او بود دید24 .فریاد زد' :ای پدر من
ابراهیم ،به من رحم كن .ایلعازر را بفرست تا سر انگشتش را
به �آب بزند و زبان مرا خنک كند چون من در این �آتش عذاب
میکشم25 '.ا ّما ابراهیم گفت' :فرزندم ،بهخاطر بیاور كه وقتی
زنده بودی همۀ چیزهای خوب نصیب تو و همۀ بدیها نصیب
ایلعازر شد .حالا او در اینجا �آسوده است و تو در عذاب هستی.
26ا ّما كار به اینجا تمام نمیشود ِشكاف عمیقی میان ما و شما
قرار دارد .هرکه از این طرف بخواهد به شما برسد نمیتواند از
�آن بگذرد و كسی هم نمیتواند از �آن طرف نزد ما بیاید27 '.او
جواب داد' :پس ای پدر ،التماس میکنم ایلعازر را به خانۀ پدر
من28 ،كه در �آن پنج برادر دارم ،بفرست تا �آنان را باخبر كند،
مبادا �آنان هم به این محل عذاب بیایند29 '.ا ّما ابراهیم گفت:
1909
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'�آنها موس���ی و انبیا را دارند ،به سخنان ایشان گوش بدهند'.
�30آن مرد جواب داد' :نه ،ای پدر ،اگر كسی از مردگان نزد
ایشان برود ،توبه خواهند كرد31 '.ابراهیم در پاسخ فرمود' :اگر
به سخنان موسی و انبیا گوش ندهند ،حتّی اگر كسی هم پس
از مرگ زنده شود ،باز باور نخواهند كرد»'.

17

سخنانی دیگر از عیسی

(متّی 618: 7-و 2122-؛ مرقس 42)9:

عیسی به شاگردان خود فرمود« :از روبهرو شدن با
وسوسهها گریزی نیست ا ّما وای به حال �آنکسی
كه سبب وسوسه میش���ود2 .برای او بهتر است كه با سنگ
�آسیابی به دور گردن خود به دریا انداخته شود تا یكی از این
كوچكان را منحرف كند3 .مواظب باشید! اگر برادرت به تو
بدی كند او را متن ّبه ساز و اگر توبه كند ،او را ببخش4 .حتّی
اگر روزی هفت بار به تو بدی كند و هفت بار نزد تو بیاید و
بگوید' :توبه كردم' باید او را ببخشی».
5رسولان به عیسی خداوند عرض كردند« :ایمان ما را زیاد
كن».
6خداوند پاس���خ داد« :اگر شما به اندازۀ دانه َخر َدلی ایمان
میداشتید میتوانستید به این درخت توت بگویید' :از ریشه در
بیا و در دریا كاشته شو' و از شما اطاعت میکرد.
«7فرض كنید یكی از ش���ما غلامی دارد كه شخم میزند یا
از گوسفندان پاس���داری میکند .وقتی از مزرعه برگردد �آیا او
به �آن غلام خواهد گفت' :فوراً بیا و بنشین؟' �8آیا به عوض �آن
نخواهد گفت' :ش���ام مرا حاضر كن ،كمرت را ببند و تا من
میخورم و مینوشم خدمت كن ،بعد میتوانی غذای خودت
را بخوری؟' 9و �آیا او از �آن غلام بهخاطر �آنكه دستوراتش را اجرا
كرده است ممنون خواهد بود؟ 10در مورد شما هم همینطور
است ،هرگاه تمام دستورهایی كه به شما داده شده بجا �آورید
بگویید' :ما غلامانی بیش نیس���تیم ،فقط وظیفۀ خود را انجام
دادهایم»'.
شفای ده جذامی

11عیسی در سفر خود به سوی اورشلیم از مرز بین سامره و
جلیل میگذشت12 .هنگامیکه میخواست به دهکدهای وارد
شود با ده نفر جذامی روبهرو شد� .آنان دور ایستادند 13و فریاد
زدند« :ای عیسی ،ای استاد ،به ما رحم كن14 ».وقتی عیسی
1910
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�آنان را دید فرمود« :بروید و خود را به كاهنان نشان بدهید».
و همچنانکه میرفتند پاک گش���تند15 .یكی از ایش���ان وقتی
دید ش���فا یافته اس���ت درحالیکه خدا را با صدای بلند حمد
میگفت بازگش���ت16 .خود را پیش پاهای عیسی انداخت و
از او سپاسگزاری كرد .این شخص یک سامری بود17 .عیسی
در این خصوص فرمود« :مگر هر ده نفر پاک نشدند؟ پس �آن
نُه نفر دیگر كجا هستند؟ �18آیا غیراز این بیگانه كسی نبود كه
برگردد و خدا را حمد گوید؟» 19به �آن مرد فرمود« :بلند ش���و
و برو ،ایمانت تو را شفا داده است».
آمدن پادشاهی خدا

(متّی 2324: 28-و 37)41-

20فریسیان از او سؤال كردند كه پادشاهی خدا كی خواهد
�آمد .عیس���ی در جواب فرمود« :پادشاهی خدا طوری نمی�آید
كه بتوان �آن را مشاهده كرد 21و كسی نخواهد گفت كه� ،آن
در اینجا یا در �آنجاس���ت ،چون در حقیقت پادشاهی خدا در
میان خود شماست».
22به شاگردان فرمود« :زمانی خواهد �آمد كه شما �آرزوی دیدن
یكی از روزهای پسر انسان را خواهید داشت ا ّما �آن را نخواهید
دید23 .به شما خواهند گفت كه به اینجا یا �آنجا نگاه كنید.
شما به دنبال �آنان نروید24 ،زیرا پسر انسان در روز خود مانند
برق كه از این سر �آسمان تا �آن سر �آسمان میدرخشد خواهد
بود25 .ا ّما لازم است كه او اول متح ّمل رنجهای بسیار گردد
و از طرف مردم این روزگار رد شود26 .زمان پسر انسان مانند
روزگار نوح خواهد بود27 .مردم تا روزی كه نوح وارد كشتی
شد و سیل �آمده همه را نابود كرد میخوردند و مینوشیدند،
زن میگرفتند و شوهر میکردند28 .همچنین مانند زمان لوط
خواهد ب���ود كه مردم میخوردند و مینوش���یدند و به خرید و
فروش و كشت و كار و خانهسازی مش���غول بودند29 .ا ّما در
روزی كه لوط از س���دوم بیرون �آمد �آتش و گوگرد از �آس���مان
بارید و همه را از بین برد30 .روزی كه پسر انسان ظهور كند
مانند �آن روزگار خواهد بود.
«31در �آن روز م���ردی كه در پش���ت بام اس���ت و داراییاش
در خانه میباش���د نباید برای بردن �آنه���ا پایین بیاید .همچنین
کس���یکه در مزرعه اس���ت نباید برگردد32 .زن لوط را بهیاد
داشته باش���ید! 33هرکه برای نجات جان خود بكوشد �آن را
1911
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از دست میدهد و هرکه جان خود را فدا سازد �آن را نجات
خواه���د داد34 .بدانید كه در �آن ش���ب از دو نفر كه در یک
بستر هستند یكی را میبرند و دیگری را میگذارند35 .از دو
زن كه با هم دس���تاس میکنند یكی را میبرن���د و دیگری را
میگذارند36[ .از دو مردی كه در مزرعه باشند یكی برداشته
میشود دیگری در جای خود میماند»].
37وقتی شاگردان این را شنیدند پرسیدند «كجا ای خداوند؟»
او فرمود« :هر جا لاشهای باشد لاشخورها جمع میشوند».

18

قاضی نادرست و بیوهزن سِ مِ ج

عیسی برای شاگردان َمثَلی �آورد تا نشان دهد كه
باید همیشه دعا كنند و هرگز دلسرد نشوند2 .او
فرمود« :در شهری قاضیای بود كه نه ترس از خدا داشت و
نه تو ّجهی به خلق3 .در همان شهر بیوهزنی زندگی میکرد كه
نزد او می�آمد و از دست دشمن خود شكایت میکرد4 .قاضی
تا مدّت زیادی به ش���كایت او تو ّجهی نكرد ا ّما سرانجام پیش
توجهی به
خود گفت' :درست است كه من ترسی از خدا و ّ
خلق خدا ندارم5 ،ا ّما این بیوهزن مایۀ دردسر من شده است و
برای اینكه با اصرار و پافشاری خود مرا به ستوه نیاورد به داد
او خواهم رسید»'.
6عیس���ی خداوند فرمود�« :آنچ���ه را قاضی بیانصاف گفت
ش���نیدید�7 .آیا خدا به دادخواهی برگزیدگان خود كه شب و
روز به درگاهش تضّ رع میکنند تو ّجه نخواهد كرد و �آیا برای
كمک به �آنها ش���تاب نخواهد نمود؟ 8بدانید كه بزودی و به
نفع �آنان دادرسی خواهد كرد .ا ّما وقتی پسر انسان می�آید �آیا
اثری از ایمان برروی زمین خواهد یافت؟»
عبادت یک فریسی و یک باجگیر

9همچنین عیس���ی برای کس���انیکه از نیك���ی خود مطمئن
بودند و سایرین را از خود پستتر میشمردند این َمثَل را �آورده
گفت«10 :دو نفر برای دعا به معبد بزرگ رفتند ،یكی فریسی
و دیگری باجگیر بود�11 .آن فریسی ایستاد و با خود دعا كرد
و گف���ت' :ای خدا ،تو را ش���كر میکنم كه مانند س���ایرین،
حریص و نادرس���ت و زن���اكار و یا مانند این باجگیر نیس���تم.
12هفتهای دو بار روزه میگیرم .دهیک همۀ چیزهایی را كه به
دست می�آورم میدهم13 '.ا ّما �آن باجگیر دور ایستاد و جر�أت
نگاه كردن به �آس���مان را نداش���ت بلكه به سینۀ خود میزد و
1912
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میگفت' :ای خدا ،به من گناهكار تر ّحم كن!' 14بدانید كه
این باجگیر بخشوده شده به خانه رفت و نه �آن دیگری .هرکه
خود را بزرگ نماید خوار خواهد ش���د و هرکه خود را فروتن
سازد سرافراز خواهد گردید».
عیسی كودكان را بركت میدهد

(متّی 1319:15-؛ مرقس 1310:)16-

15مردم حتّی ب ّچهها را به حضور عیسی می�آوردند تا بر �آنها
دست بگذارد ا ّما شاگردان وقتی این را دیدند �آنها را سرزنش
كردن���د16 .ا ّما عیس���ی ب ّچهها را نزد خ���ود خواند و فرمود:
«بگذاری���د ب ّچهها نزد م���ن بیایند و مانع �آنان نش���وید ،چون
پادشاهی خدا به چنین كسانی تعلّق دارد17 .یقین بدانید اگر
كس���ی پادش���اهی خدا را مانند یک كودک نپذیرد هیچوقت
وارد �آن نخواهد ش���د».
توانگران و پادشاهی خدا

(متّی 1619:30-؛ مرقس 1710:)31-

18شخصی از اشراف یهود از عیسی پرسید« :ای استاد نیكو،
من برای به دس���ت �آوردن حیات جاودان چ���ه باید بكنم؟»
19عیسی به او فرمود« :چرا مرا نیكو میخوانی؟ هیچکس جز
خدا نیكو نیست20 .احكام را میدانی زنا نكن ،قتل نكن،
دزدی نكن ،شهادت نادرس���ت نده ،پدرت و مادر خود را
احترام كن�21 ».آن مرد جواب داد« :من از جوانی همۀ اینها
را رعایت کردهام22 ».عیسی وقتی این را شنید فرمود« :هنوز
یک چیز كم داری� ،آنچه داری بفروش و میان فقرا تقس���یم
كن كه در عالم بالا گنجی خواهی داش���ت و بعد بیا از من
پیروی كن23 ».ا ّما او از این سخنان افسرده شد ،چون ثروت
بسیار داشت24 .عیسی وقتی این را دید فرمود« :چه دشوار
است ورود ثروتمندان به پادش���اهی خدا! 25رد شدن شتر از
سوراخ سوزن �آسانتر است تا وارد شدن ثروتمندی به پادشاهی
خدا26 ».شنوندگان پرسیدند« :پس چه کسی میتواند نجات
یابد؟» 27پاسخ داد�« :آنچه برای �آدمیان غیرممكن است برای
خدا ام���كان دارد!» 28پطرس گفت« :ببی���ن ،ما از همهچیز
خود دست کشیدهایم و پیرو تو ش���دهایم29 ».عیسی فرمود:
«یقین بدانید كه هرکس بهخاطر پادشاهی خدا ،خانه یا زن،
برادران ،والدی���ن یا فرزندان خود را ترک نمای���د30 ،در این
دنیا چندین برابر عوض خواه���د گرفت و در �آخرت ،حیات
جاودان نصیب او خواهد ش���د».
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سومین پیشگویی عیسی دربارۀ مرگ خود

(متّی 1720:19-؛ مرقس 3210:)34-

31عیسی دوازده شاگرد خود را به كناری برد و به �آنان فرمود:
«ما اكنون به اورش���لیم میرویم و �آنچه انبیا دربارۀ پسر انسان
نوشتهاند به حقیقت خواهد پیوست32 .او به دست بیگانگان
تسلیم خواهد شد ،او را مسخره خواهند كرد و با او بدرفتاری
نموده ب���ه رویش �آب دهان خواهند انداخ���ت33 .او را تازیانه
زده و خواهند كشت .ا ّما در روز سوم باز زنده خواهد شد».
34ا ّما شاگردان از اینهمه ،چیزی نفهمیدند و این سخن برای
ایش���ان نامفهوم ب���ود و درک نمیکردند كه درب���ارۀ چه چیز
صحبت میکند.
شفای گدای نابینا

(متّی 2920:34-؛ مرقس 4610:)52-

35هنگامیکه عیسی به نزدیكی اریحا رسید كوری در كنار
راه نشسته بود و گدایی میکرد36 .همینکه شنید جمع ّیتی از
�آنجا میگذرد ،پرسید چه خبر است؟ 37به او گفتند« :عیسای
ناصری از اینجا میگذرد38 ».پس فریاد زد« :ای عیسی ،ای
پسر داوود ،به من رحم كن39 ».اشخاصی كه در جلو بودند
به تندی با او حرف زده گفتند« :س���اكت باش» ا ّما او هرچه
بلندتر فریاد میکرد« :ای پسر داوود ،به من رحم كن» 40عیسی
ایستاد و دس���تور داد �آن مرد را نزد او بیاورند .وقتی �آمد از او
پرسید«41 :چه میخواهی برایت بكنم؟» جواب داد« :ای �آقا،
میخواهم بار دیگر بینا شوم» 42عیسی به او فرمود« :بینا شو،
ایمانت تو را شفا داده است43 ».فوراً بینایی خود را باز یافت
و درحالیکه خدا را تمجید میکرد به دنبال عیسی رفت .همۀ
مردم بهخاطر �آنچه دیده بودند خدا را حمد گفتند.
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عیسی و زكی

عیسی وارد اریحا شد و از میان شهر میگذشت.
2م���ردی در �آنجا بود به نام زكی ،كه سرپرس���ت
باجگیران و بس���یار ثروتمند ب���ود3 .او میخواس���ت ببیند كه
عیس���ی چه نوع شخصی اس���ت ،ا ّما به علّت كوتاهی قامت
و ازدحام مردم نمیتوانس���ت او را ببیند4 .پس جلو دوید و از
درخت چناری بالا رفت تا او را ببیند ،چون قرار بود عیس���ی
از �آن راه بگذرد5 .وقتی عیسی به �آن محل رسید به بالا نگاه
كرد و فرمود« :ای زكی ،زود باش پایین بیا ،زیرا باید امروز در
خانۀ تو مهمان باشم6 ».او به سرعت پایین �آمد و با خوشرویی
1914
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عیسی را پذیرفت7 .وقتی مردم این را دیدند زمزمۀ نارضایی از
�آنها برخاس���ت� .آنها میگفتند« :او مهمان یک خطاكار شده
اس���ت8 ».زكی ایستاد و به عیس���ی خداوند گفت« :ای �آقا،
اكنون نصف دارایی خود را به فقرا میبخشم و مال هر کسی
را كه به ناحق گرفته باش���م چهار برابر ب���ه او بر میگردانم».
9عیسی به او فرمود« :امروز رستگاری به این خانه روی �آورده
است ،چون این مرد هم فرزند ابراهیم است10 .زیرا پسر انسان
�آمده است تا گمشده را پیدا كند و نجات دهد».
َم َثل ّ
سکههای طال

(متّی 1425:)30-

11عیس���ی چون در نزدیكی اورشلیم بود برای کسانیکه این
س���خنان را ش���نیده بودند َمثَلی �آورد زیرا �آنان تص ّور میکردند
كه هر لحظه پادش���اهی خدا ظاهر خواهد ش���د12 .او فرمود:
«شریفزادهای سفر دور و درازی به خارج كرد تا مقام پادشاهی
را به دس���ت �آورد و بازگردد13 .ا ّم���ا اول ده نفر از غلامانش
را احضار كرد و به هر كدام یک س��� ّکۀ طلا داد و گفت' :تا
بازگش���ت من با این پول داد و ستد كنید14 '.هموطنانش كه
از او دل خوشی نداشتند پشت سر او نمایندگانی فرستادند تا
بگویند' :ما نمیخواهیم این مرد بر ما حكومت كند15 '.پس
از مدّتی او با عنوان فرمانروایی بازگش���ت ،دنبال غلامانی كه
به �آنان پول داده بود فرستاد تا ببیند هر کدام چقدر سود برده
اس���ت16 .اولی �آم���د و گفت' :ارباب ،پول تو ده برابر ش���ده
است17 '.جواب داد�' :آفرین ،تو غلام خوبی هستی ،خودت
را در امر بسیار كوچكی درستكار نشان دادهای و باید حاكم
ده شهر بش���وی18 '.دومی �آمد و گفت' :ارباب ،پول تو پنج
برابر شده اس���ت19 '.به او هم گفت' :تو هم حاكم پنج شهر
باش20 '.سومی �آمد و گفت' :ارباب ،بفرما ،این پول توست.
�آن را در دستمالی پیچیده كنار گذاش���تم21 .از تو میترسیدم
چون مرد سختگیری هستی� .آنچه را كه اصلا ً نگذاشتهای بر
میداری و �آنچه را كه نکاشتهای درو میکنی22 '.ارباب جواب
داد' :ای غلام پس���ت نهاد ،تو را با حرفهای خودت محكوم
میکنم .تو كه میدانستی من مرد سختگیری هستم كه نگذاشته
را بر میدارم و نكاش���ته را درو میکن���م23 ،پس چرا پول مرا
به منفعت ندادی تا بتوانم در موقع بازگشت �آن را با سودش
دریافت كنم؟' 24به حاضران گف���ت' :پول را از او بگیرید و
1915
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به غلامی كه ده س��� ّکه دارد بدهید�25 '.آنها جواب دادند 'ا ّما
ای �آقا او كه ده س ّکه دارد!' 26او گفت' :بدانید ،هرکه دارد
بیشتر به او داده میشود و ا ّما �آن کسیکه ندارد حتّی �آنچه را
هم كه دارد از دست خواهد داد27 .و ا ّما �آن دشمنان من كه
نمیخواستند بر �آنان حكومت نمایم ،ایشان را اینجا بیاورید و
در حضور من گردن بزنید»'.
ورود عیسی به اورشلیم

(متّی 121:11-؛ مرقس 111:11-؛ یوحنا 1212:)19-

28عیسی این را فرمود و جلوتر از �آنها راه اورشلیم را در پیش
گرفت29 .وقتیکه به بیتفاجی و بیتعنیا واقع در كوه زیتون
نزدیک شد دو نفر از شاگردان خود را با این دستور روانه كرد:
«30به دهكدۀ روبهرو بروید .همینکه وارد �آن بشوید ک ّرهالاغی
را در �آنجا بسته خواهید دید كه هنوز كسی بر �آن سوار نشده
است� .آن را باز كنید و به اینجا بیاورید31 .اگر كسی پرسید:
'چرا �آن را باز میکنید؟' بگویید' :خداوند �آن را لازم دارد»'.
�32آن دو نفر رفتند و همهچیز را همانطور كه عیسی گفته بود
دیدند33 .وقتی ک ّرهالاغ را باز میکردند صاحبانش پرسیدند:
'چرا �آن كره را باز میکنید؟' 34جواب دادند' :خداوند �آن را
لازم دارد35 '.پس ک ّرهالاغ را نزد عیسی �آوردند .بعد لباسهای
خود را روی ک ّرهالاغی انداختند و عیسی را بر �آن سوار كردند
36و همینطور كه او میرفت جاده را با لباس���های خود فرش
میکردند37 .در این هنگام كه او به سرازیری كوه زیتون نزدیک
میشد تمامی شاگردان با شادی برای همۀ معجزاتی كه دیده
بودند با صدای بلند شروع به حمد و سپاس خدا كردند 38و
میگفتند:
«مبارک باد �آن پادشاهی كه به نام خداوند می�آید! سلامتی
در �آسمان و جلال در عرش برین باد».
39چند نفر فریسی كه در میان مردم بودند به او گفتند« :ای
استاد ،به شاگردانت دستور بده كه ساكت شوند40 ».عیسی
جواب داد« :بدانید كه اگر اینها ساكت بمانند سنگها به فریاد
خواهند �آمد41 ».عیسی به شهر نزدیکتر شد و وقتی شهر از دور
دیده ش���د ،گریه کرد 42و گفت« :ای كاش امروز سرچشمۀ
صلح و سلامتی را میشناختی .ا ّما نه ،این از چشمان تو پنهان
است 43و زمانی خواهد �آمد كه دشمنانت علیه تو سنگربندی
خواهند كرد و به دور تو حلقه خواهند زد و تو را از همه طرف
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محاصره خواهند كرد 44و تو و ساكنانت را در میان دیوارهایت
به خاک خواهند كوبید و در تو ،سنگی را روی سنگ دیگر
باقی نخواهند گذاشت ،چون تو زمانی را که خدا برای نجات
تو �آمد ،درک نكردی».
اخراج سوداگران از معبد بزرگ

(متّی 1221:17-؛ مرقس 1511:19-؛ یوحنا 132:)22-

45بعد از �آن عیس���ی وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن
فروش���ندگان پرداخت و گف���ت«46 :كتاب خ���دا میفرماید:
'خانۀ من نمازخانه خواهد بود '،ا ّما شما �آن را كمینگاه دزدان
ساختهاید47 ».همهروزه عیسی در معبد بزرگ تعلیم میداد و
سران كاهنان و علما سعی میكردند كه با كمک رهبران شهر
او را از بین ببرند 48ا ّما دیدند كه كاری از دستشان برنمی�آید
چون همۀ مردم با علاقۀ زیاد به سخنان او گوش میدادند.

20

اختیارات عیسی

(متّی 2321:27-؛ مرقس 2711:)33-

یک روز وقتی عیسی مردم را در معبد بزرگ تعلیم
میداد و مژدۀ نجات را به ایشان اعلام میکرد سران
كاهنان و علما به اتّفاق مشایخ یهود نزد او �آمدند 2و گفتند:
«به ما بگو به چه اختیاری این كارها را میکنی؟ چه کسی به
تو این اختیار را داده است؟» 3عیسی به �آنان پاسخ داد« :من
هم از ش���ما س���ؤالی دارم ،به من بگویید �4آیا تعمید یحیی از
جانب خدا بود یا از جانب بشر؟» �5آنها بین خود بحث كرده
گفتند« :اگر بگوییم از جانب خدا بود ،او خواهد گفت :چرا
به او ایمان نیاوردید؟ 6و اگر بگوییم :از جانب بشر ،همۀ مردم
ما را سنگباران خواهند كرد ،چون یقین دارند كه یحیی یک
نبی بود7 ».پس گفتند« :ما نمیدانیم از كجاست8 ».عیسی
به ایشان گفت« :من هم به شما نمیگویم كه با چه اختیاری
این كارها را میکنم».
َم َثل تاكستان و باغبانان

(متّی 3321:46-؛ مرقس 112:)12-

9عیس���ی به س���خن خود ادامه داد و برای مردم َمثَلی �آورده
گفت« :مردی تاكستانی احداث كرد و �آن را به باغبانان سپرد
و مدّت درازی به سفر رفت10 .در موسم انگور ،غلامی را نزد
باغبانان فرستاد تا سهم خود را از محصول تاكستان بگیرد .ا ّما
�آنها غلام را كتک زدند و دستخالی بازگردانیدند11 .صاحب
تاكس���تان غلام دیگری فرس���تاد ،او را هم كت���ک زده و با او
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بدرفتاری كردند و دس���تخالی برگردانیدند12 .غلام سوم را
فرستاد .این یكی را هم زخمی كردند و بیرون انداختند13 .پس
صاحب تاكس���تان گفت' :چه باید بكنم؟ پس���ر عزیز خود را
میفرستم ،شاید حرمت او را نگه دارند14 '.ا ّما باغبانان وقتی
او را دیدند با ه���م بحث كردند و گفتند' :این وارث اس���ت
بیایید او را بكشیم تا ِملک به خودمان برسد15 '.پس او را از
تاكس���تان بیرون انداختند و كشتند .حالا صاحب تاكستان با
�آنان چه خواهد كرد؟ 16او می�آید و این باغبانان را میکشد و
تاكستان را به دست دیگران میسپارد».
وقتی مردم این را شنیدند گفتند« :خدا نكند!»
17ا ّما او به ایشان نگاه كرد و فرمود« :پس معنی این قسمت
از کتابمقدّس چیست؟
'�آن سنگی كه بنّایان رد كردند،
اکنون مهمترین سنگ بنا شده است'.
18هرکه بر �آن سنگ بیفتد خرد خواهد شد و اگر �آن سنگ بر
كسی بیفتد او را کاملا ً نرم خواهد كرد».
پرداخت مالیات به قیصر

(متّی 1522:22-؛ مرقس 1312:)17-

19علمای یهود و سران كاهنان میخواستند در همان لحظه
او را بگیرند ،چون پی بردند كه مقصود �آن َمثَل خود �آنهاست
ا ّما از مردم میترس���یدند20 .پس به دنبال فرصت میگشتند و
م�أموران مخفی كه خود را دیندار نشان میدادند نزد او فرستادند
تا حرفی از دهان او بربایند و �آن را دستاویزی برای تسلیم او به
دستگاه قضایی و حوزۀ اختیارات فرماندار رومی قرار دهند21 .از
او پرسیدند« :ای استاد ،ما میدانیم �آنچه تو میگویی و تعلیم
میدهی درست و بجاست .تو در مورد هیچکس تبعیض قایل
نمیشوی بلكه با راستی و درستی راه خدا را تعلیم میدهی.
�22آیا ما مجاز هستیم كه به امپراتوری روم مالیات بدهیم یا نه؟»
23عیس���ی به نیرنگ �آنان پی برد و فرمود«24 :یک س ّکۀ نقره
به من نشان بدهید .نقش و عنوان چه كسی روی �آن است؟»
جواب دادند« :قیصر» 25عیسی فرمود« :پس �آنچه مال قیصر
است به قیصر و �آنچه مال خداست به خدا بدهید26 ».به این
ترتیب كوشش �آنان برای به دس���ت �آوردن مدركی علیه او در
برابر مردم بیاثر ماند و درحالیک���ه از جواب او حیرت كرده
بودند خاموش ماندند.
1918
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رستاخیز مردگان

(متّی 2322:33-؛ مرقس 1812:)27-

27بعد چند نفر از صدوقیان كه منكر رستاخیز پس از مرگ بودند
جلو �آمدند و از او پرسیدند«28 :ای استاد ،موسی این دستور را
برای ما نوشت :چنانچه مردی زنی بگیرد ولی بدون فرزند بمیرد
برادرش موظّف است �آن زن را بگیرد تا برای برادر خود فرزندانی
بیاورد29 .حالا هفت برادر بودند ،اولی زنی گرفت و بدون فرزند
مرد30 .بعد دومی او را گرفت 31و سپس سومی و همینطور هر
هفت نفر مردند و هیچ فرزندی بجا نگذاشتند32 .بعد از همه،
�آن زن هم مرد33 .در روز رستاخیز ،او باید زن کدامیک باشد؟
چون هر هفت نفر با او ازدواج كردند34 ».عیسی به ایشان فرمود:
«زنها و مردان این جهان ازدواج میکنند35 .ا ّما کسانیکه شایستۀ
رسیدن به جهان �آینده و رستاخیز از مردگان بشوند ،زن نمیگیرند
و شوهر نمیکنند36 ،زیرا �آنها مانند فرشتگان هستند .دیگر مرگ
برای �آنان محال است و چون در رستاخیز شركت دارند فرزندان
خدا هستند37 .این مطلب كه مردگان بار دیگر زنده میشوند،
مطلبی است كه خود موسی در داس���تان بوتۀ سوزان� ،آنجا كه
خداوند را خدای ابراهیم و خدای اس���حاق و خدای یعقوب،
خطاب میکند نشان داده است38 .خدا ،خدای مردگان نیست
بلكه خدای زندگان است چون نزد او همه زندهاند39 ».در این
مورد بعضی از علما گفتند« :ای استاد ،عالی جواب دادی40 ».و
پس از �آن دیگر جر�أت نكردند كه از او چیزی بپرسند.
داوود و مسیح

(متّی 4122:46-؛ مرقس 3512:)37-

41عیسی به ایشان فرمود« :چطور میتوان گفت كه مسیح پسر
داوود است؟ 42چون خود داوود در كتاب زبور میگوید:
'خداوند به خداوند من فرمود:
در دست راست من بنشین
 43تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم'.
44باری ،داوود او را 'خداوند' خطاب میکند ،پس چطور او
میتواند پسر داوود باشد؟»
سرزنش علما

(متّی 123:36-؛ مرقس 3812:)40-

45عیسی در حضور همۀ مردم به شاگردان فرمود«46 :از علما
كه دوست دارند با قباهای بلند بیایند و بروند و علاقۀ شدیدی
به سلامهای احترام�آمیز در بازارها و بهترین جاها در كنیسهها
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و صدر مجالس ضیافت نشان میدهند ،برحذر باشید�47 .آنان
مال بیوه زنها را میبلعند حال �آنكه محض خودنمایی نماز را
طول میدهند� .آنها شدیدترین كیفرها را خواهند دید».

21

هدیۀ بیوهزن

(مرقس 4112:)44-

عیسی به اطراف نگاهی كرد و ملاحظه فرمود كه
دولتمندان هدایای خ���ود را به صندوق بیتالمال
معبد بزرگ میریزند2 .همچنین متو ّجه بیوهزن بس���یار فقیری
شد كه دو ریال به داخل �آن انداخت3 .عیسی فرمود« :بدانید
كه در واقع این بیوهزن فقیر بیش از همه پول داده است 4چون
�آنان از �آنچه زیادی داش���تند دادند ،ا ّما او با وجود تنگدستی،
تمام خرج معاش خود را داده است».
پیشگویی ویرانی معبد بزرگ

(متّی 124:2-؛ مرقس 113:)2-

5ع ّدهای دربارۀ معبد بزرگ گفتوگو میكردند واز سنگهای
زیبا و هدایایی كه با �آنها تزئین شده بود تعریف میکردند .عیسی
فرمود«6 :و ا ّما دربارۀ این چیزهایی كه به �آنها خیره شدهاید،
زمانی خواهد �آمد كه هیچیک از سنگهای �آن روی سنگ دیگری
نخواهد ماند ،همه زیر و رو خواهند شد».
جنگها و اغتشاشات

(متّی 324:14-؛ مرقس 313:)13-

�7آنها پرس���یدند« :ای اس���تاد ،این اتّفاق كی خواهد افتاد و
علامت نزدیک بودن وقوع این امور چه خواهد بود؟»
8عیس���ی فرمود« :مواظب باشید كه گمراه نشوید ،بسیاری
به نام من خواهند �آمد و خواهند گفت' :من او هس���تم' و '�آن
زمان موعود رسیده است '.با �آنان همراه نشوید9 .وقتی دربارۀ
جنگها و اغتشاشات چیزی میشنوید نترسید .این چیزها باید
اول اتّفاق بیفتد ا ّما �آخر كار به این زودیها نمیرسد».
10و افزود« :ملّتی با ملّت دیگر و مملكتی با مملكت دیگر جنگ
خواهد كرد11 .زمین لرزههای سخت پدید می�آید و در بسیاری از
نقاط خشکسالی و بلاها و در �آسمان ،علامتهای وحشت�آور و
شگفتیهای بزرگ دیده خواهد شد12 .ا ّما قبل از وقوع اینهمه
شما را دستگیر خواهند كرد و به شما �آزار خواهند رسانید .شما
را برای محاكمه به كنیسهها خواهند كشانید و به زندان خواهند
انداخت .شما را بهخاطر اینکه نام من بر شماست نزد پادشاهان
و فرمانروایان خواهند برد 13و این فرصتی برای ش���هادت دادن
1920
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شما خواهد بود14 .لازم نیست كه جوابهای خود را قبلا ً حاضر
كنید 15چون خود من به شما قدرت بیان و حكمتی میدهم كه
هیچیک از مدّعیان ،قدرت مقاومت و تكذیب را نداشته باشند.
16حتّی والدین و برادران و خویشاوندان و دوستانتان شما را به
دام خواهند انداخت� .آنها ع ّدهای از شما را خواهند كشت 17و
بهخاطر نام من كه برخود دارید همه از شما رویگردان خواهند
ش���د18 .ا ّما مویی از سر شما كم نخواهد ش���د19 .با پایداری،
جانهایتان را رهایی خواهید داد.
پیشگویی ویرانی اورشلیم

(متّی 1524:21-؛ مرقس 1413:)19-

«20ا ّما هروقت اورشلیم را در محاصرۀ لشكرها میبینید بدانید
كه ویرانی �آن نزدیک است21 .در �آن موقع کسانیکه در یهودیه
هستند باید به كوهس���تانها بگریزند و �آنانی كه در خود شهر
هستند باید �آن را ترک كنند و کسانیکه در حومۀ شهر هستند
نباید وارد شهر شوند22 .چون این است �آن زمان مكافات ،در
�آن زمان كه تمام نوش���تههای کتابمقدّس به حقیقت خواهد
پیوست23 .وای بهحال زنانی كه در �آن روزها باردار یا شیرده
هستند ،چون پریشانحالی شدیدی در این زمین رخ خواهد داد
و این قوم مورد خشم و غضب الهی واقع خواهد شد�24 .آنان به
َدم شمشیر خواهند افتاد و به اسارت به تمام كشورها خواهند
رفت و اورشلیم تا �آن زمان كه دوران ملل بیگانه به پایان نرسد
پایمال �آنان خواهد بود.
آمدن پسر انسان

(متّی 2924:31-؛ مرقس 2413:)27-

«25در خورشید و ماه و ستارگان علامتها ظاهر خواهد شد.
در روی زمین ملّتها از غ ّرش دریا و خروش امواج �آن پریش���ان
و نگران خواهند شد�26 .آدمیان از وحشت تص ّور �آنچه بر سر
دنیا خواهد �آمد ،از هوش خواهند رفت و قدرتهای �آسمانی
به لرزه خواهند افتاد�27 .آن وقت پس���ر انسان را خواهند دید
كه با قدرت و جلال عظیم بر ابری می�آید28 .وقتی این چیزها
شروع شود شما راست بایستید و سرهایتان را راست نگاهدارید
چون رستگاری شما نزدیک است».
درسی از درخت انجیر

(متّی 3224:35-؛ مرقس 2813:)31-

29عیسی برای �آنان این َمثَل را �آورده ،گفت« :به درخت انجیر
و یا درختهای دیگر نگاه كنید30 :به محض اینکه میبینید جوانه
1921
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میزند میدانید كه تابستان نزدیک است31 .به همانطریق وقتیکه
وقوع همۀ این چیزها را ببینید مطمئن باشید كه پادشاهی خدا
نزدیک است32 ،یقین بدانید كه پیش از درگذشت نسل حاضر
همۀ اینها ُرخ خواهد داد�33 .آسمان و زمین از بین خواهد رفت
ا ّما سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت.
بیداری

«34مراقب باشید و نگذارید دلهای شما با پرخوری و مستی
و اندیشههای دنیوی تیره و تار شود ،چون �آن روز بزرگ ناگهان
فرا میرسد�35 .آن روز مانند دامی بر سر همۀ �آدمیان در سراسر
دنیا خواهد افتاد36 .پس گوش به زنگ باشید و در تمام اوقات
دعا كنید تا قدرت �آن را داشته باشید كه همۀ رنجهایی را كه
بزودی پیش می�آید پشت سر بگذارید و در حضور پسر انسان
بایستید37 ».عیسی روزها را به تعلیم در معبد بزرگ اختصاص
داده بود و شبها از شهر خارج میشد و شب را در كوه زیتون
به صبح می�آورد 38و صبحگاهان مردم برای شنیدن سخنان او
در معبد بزرگ اجتماع میكردند.

22

توطئۀ قتل عیسی

(متّی 126:5-؛ مرقس 114:2-؛ یوحنا 4511:)53-

عید فطیر كه به فصح معروف است نزدیک میشد.
2سران كاهنان و علما در پی �آن بودند بهانهای پیدا
نموده عیسی را به قتل برس���انند زیرا از تودۀ مردم بیم داشتند.
3ش���یطان به دل یهودا كه لقب اس���خریوطی داشت و یكی از
دوازده حواری بود وارد شد4 .یهودا نزد سران كاهنان و افسرانی
كه مسئول نگهبانی از معبد بزرگ بودند رفت و با �آنان در این
خصوص كه چگونه عیسی را به دست �آنان تسلیم كند گفتوگو
كرد5 .ایشان بسیار خوشحال شدند و تع ّهد نمودند مبلغی پول
به او بدهند6 .یهودا موافقت كرد و پی فرصت میگش���ت تا
عیسی را دور از چشم مردم به دست �آنان بسپارد.
تدارک شام فصح

(متّی 1726:25-؛ مرقس 1214:21-؛ یوحنا 2113:)30-

7روز عید فطیر كه در �آن قربانی فصح بایستی ذبح شود فرا
رسید8 ،عیس���ی ،پطرس و یوحنا را با این دستور روانه كرد:
«بروید و شام فصح را برای ما ته ّیه كنید تا بخوریم».
�9آنها پرسیدند« :كجا میل داری تدارک ببینیم؟»
10عیسی پاسخ داد« :گوش بدهید ،به محض اینكه به شهر
قدم بگذارید مردی با ش���ما روبهرو خواهد شد كه كوزۀ �آبی
1922
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حمل میكند .به دنبال او به داخل خانهای كه او میرود بروید
11و به صاحب �آن خانه بگویید 'استاد میگوید �آن اتاقی كه من
با ش���اگردانم فصح را در �آنجا خواهم خورد كجاست؟' 12او
اتاق بزرگ و مفروشی را در طبقۀ دوم به شما نشان میدهد.
در �آنجا تدارک ببینید».
�13آنها رفتند و همهچیز را �آنطور كه او فرموده بود مشاهده
كردند و به این ترتیب تدارک فصح را دیدند.
شام آخر

(متّی 2626:30-؛ مرقس 2214:26-؛ اول قرنتیان 2311:)25-

14وقتی ساعت مع ّین فرا رس���ید عیسی با رسولان سر سفره
نشست 15و به �آنان فرمود« :چقدر مشتاق بودم كه پیش از مرگم
این فصح را با شما بخورم16 .به شما میگویم تا �آن زمان كه
این فصح در پادشاهی خدا به كمال مقصود خود نرسد دیگر
از �آن نخواهم خورد».
17بعد پیالهای به دست گرفت و پس از شكرگزاری گفت:
«این را بگیرید و بین خودتان تقس���یم كنید18 ،چون به ش���ما
میگویم از این لحظه تا �آن زمان كه پادشاهی خدا فرا میرسد
من دیگر شراب نخواهم خورد».
19همچنین كمی نان برداشت و پس از شكرگزاری �آنرا پاره
كرد و به �آنان داد و فرمود« :این بدن من است كه برای شما
تسلیم میش���ود .این كار را به یادبود من انجام دهید20 ».به
همین ترتیب بعد از ش���ام پیالهای را به �آن���ان داد و فرمود« :با
خون خود كه برای شما ریخته میشود پیمان تازهای بستهام و
این پیاله نشانۀ �آن است.
«21ا ّما بدانید كه دس���ت تس���لیم كنندۀ من با دست من در
سفره است22 .البتّه پس���ر انسان چنانکه مقدّر است به سوی
سرنوشت خود میرود ،ا ّما وای به حال �آن کسیکه به دست
او تسلیم میشود».
�23آنان از خودشان ش���روع به سؤال كردند كه کدامیک از
�آنها چنین كاری خواهد كرد.
مباحثه دربارۀ بزرگی

24در میان شاگردان بحثی درگرفت كه کدامیک در میان �آنان
از همه بزرگتر محسوب میش���ود25 .عیسی فرمود« :در میان
ملل بیگانه ،پادش���اهان بر مردم حکمرانی میكنند و صاحبان
قدرت 'ولینعمت' خوانده میشوند26 ،ا ّما شما اینطور نباشید،
1923
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برعکس ،بزرگترین ش���خص در میان ش���ما بای���د به صورت
كوچكترین در�آید و رئیس باید مثل نوكر باش���د27 ،زیرا چه
كسی بزرگتر است�-آن کسیکه بر سر سفره مینشیند ،یا �آن
نوكری كه خدمت میكند؟ یقیناً �آن کس���یکه بر س���ر سفره
مینشیند .با وجود این من در میان شما مثل یک خدمتگزار
هس���تم.
«28شما كسانی هستید كه در �آزمایشهای سخت من با من
بودهاید29 .همانطور كه پدر ،حق س���لطنت را به من سپرد،
من هم به شما میسپارم30 .ش���ما در پادشاهی من سر سفرۀ
من خواهید خورد و خواهید نوشید و به عنوان داوران دوازده
طایفۀ اسرائیل بر تختها خواهید نشست.
پیشگویی انكار پطرس

(متّی 3126:35-؛ مرقس 2714:31-؛ یوحنا 3613:)38-

«31ای شمعون ،ای شمعون ،تو ّجه كن :شیطان خواست ِمثل
دهقانی كه گندم را از كاه جدا میكند همۀ شما را بیازماید.
32ا ّم���ا من برای تو دعا كردهام كه ایمانت از بین نرود و وقتی
برگشتی باید برادرانت را استوار گردانی33 ».شمعون جواب
داد« :ای خداون���د ،من حاضرم با تو به زن���دان بیفتم و با تو
بمیرم».
34عیس���ی فرم���ود« :ای پط���رس� ،آگاه باش ،ام���روز قبل از
�آنکه خ���روس بانگ بزند تو س���ه ب���ار خواهی گف���ت كه مرا
نمیشناسی».
پیشگویی سختیها

35عیسی به ایشان فرمود« :وقتی شما را بدون كفش و كیسه
و كولهبار روانه كردم �آیا چیزی كم داش���تید؟» جواب دادند:
«خیر».
36به ایشان گفت« :ا ّما حالا هرکه یک كیسه دارد بهتر است
ك���ه �آن را با خود بردارد و همینط���ور كولهبارش را و چنانچه
شمشیر ندارد قبای خود را بفروشد و شمشیری بخرد37 ،چون
میخواهم بدانید كه این پیشگویی کتابمقدّس كه میگوید:
'او در گروه جنایتكاران به حس���اب �آمد' ،باید در مورد من به
انجام برسد و در واقع همهچیزهایی كه دربارۀ من نوشته شده
در حال انجام است».
�38آنها گفتند« :خداوندا ،نگاه كن ،اینجا دو شمشیر داریم».
ولی او جواب داد« :كافی است».
1924
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دعا در كوه زیتون

(متّی 3626:46-؛ مرقس 3214:)42-

39عیسی بیرون �آمد و طبق معمول رهسپار كوه زیتون شد و
شاگردانش همراه او بودند40 .وقتی به �آن محل رسید به �آنان
فرمود« :دعا كنید كه از وسوسهها دور بمانید».
41عیسی به اندازۀ پرتاب یک سنگ از �آنان فاصله گرفت،
زانو زد و چنین دعا كرد«42 :ای پدر ،اگر ارادۀ توس���ت،
این پیاله را از من دور كن .ا ّم���ا نه ارادۀ من بلكه ارادۀ تو
به انجام برسد43 ».فرشتهای از �آسمان به او ظاهر شد و او
را تقویت كرد44 .عیسی در شدّت اضطراب و با حرارت
بیش���تری دعا كرد و عرق او مثل قطرهه���ای خون بر زمین
میچکی���د.
45وقتی از دعا برخاست و نزد شاگردان �آمد� ،آنان را دید كه در
اثر غم و اندوه به خواب رفته بودند46 .به ایشان فرمود« :خواب
هستید؟ برخیزید و دعا كنید تا از وسوسهها دور بمانید».
بازداشت عیسی

(متّی 4726:56-؛ مرقس 4314:50-؛ یوحنا 318:)11-

47عیسی هنوز صحبت میكرد كه جمع ّیتی دیده شد و یهودا،
یكی از �آن دوازده حواری ،پیشاپیش �آنان بود .یهودا نزد عیسی
�آمد تا او را ببوسد48 .ا ّما عیسی به او فرمود« :ای یهودا� ،آیا
پسر انسان را با بوسه تسلیم میکنی؟»
49وقتی پیروان او �آنچه را ك���ه در جریان بود دیدند گفتند:
«خداوندا ،شمشیرهایمان را بكار ببریم؟» 50و یكی از �آنان به
غلام كاهن اعظم زد و گوش راستش را برید.
51ا ّما عیسی جواب داد« :دست نگهدارید ».و گوش �آن مرد
را لمس كرد و شفا داد.
52سپس عیسی به سران كاهنان و افسرانی كه مسئول نگهبانی
از معبد بزرگ بودند و مشایخی كه برای گرفتن او �آمده بودند
فرمود« :مگر من یاغی هس���تم كه با شمش���یر و چماق برای
دس���تگیری من �آمدهاید؟ 53من هر روز در معبد بزرگ با شما
بودم و شما دست به طرف من دراز نكردید .ا ّما این ساعت
كه تاریكی حكمفرماست ،ساعت شماست».
پطرس عیسی را انكار میكند

(متّی 5726: 58-و 6975-؛ مرقس 5314: 54-و 66-
72؛ یوحنا 1218: 18-و 25)27-

54عیس���ی را دس���تگیر كردن���د و به خان���ۀ كاهن اعظم
�آوردند .پطرس از دور به دنبال �آنها می�آمد55 .در وسط
1925
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محوطۀ خانۀ كاهن اعظم ع ّد های �آتش���ی روش���ن كرده و
دور �آن نشس���ته بودند .پطرس نیز در بین �آنان نشس���ت.
56درحالیکه او در روش���نایی �آتش نشس���ته ب���ود كنیزی
او را دید و ب���ه او خیره ش���ده گفت« :این م���رد هم با
عیس���ی بود».
57ا ّم���ا پط���رس منكر ش���د و گف���ت« :ای زن ،م���ن او را
نمیشناسم».
58كمی بعد یک نفر دیگر متو ّجه او ش���د و گفت« :تو هم
یكی از �آنها هس���تی ».ا ّما پطرس ب���ه او گفت« :ای مرد ،من
نیستم».
59تقریباً یک ساعت گذشت و یكی دیگر با ت�أكید بیشتری
گفت« :البتّه این مرد هم با او بوده چونكه جلیلی است».
60ا ّم���ا پط���رس گف���ت« :ای م���رد ،من نمیدان���م تو چه
میگویی ».درحالیکه او هنوز صحبت میکرد ،بانگ خروس
برخاست 61و عیسی خداوند برگشت و مستقیماً به پطرس
نگاه كرد و پطرس س���خنان خداوند را بهخاطر �آورد كه به
او گفته بود« :ام���روز پیش از اینکه خ���روس بانگ بزند تو
سه بار خواهی گفت كه مرا نمیشناسی62 ».پطرس بیرون
رفت و زارزار گریس���ت.
توهین به عیسی

(متّی 6726:68-؛ مرقس 65)14:

63کس���انیکه عیس���ی را تحت نظر داش���تند او را مسخره
كردند ،كتک زدند64 ،چشمانش را بستند و میگفتند« :حالا
از غیببگو كه تو را میزن���د!» 65و به این طرز به او اهانت
میكردند.
عیسی در حضور شورا

(متّی 5926:66-؛ مرقس 5514:64-؛ یوحنا 1918:)24-

66همینکه هوا روشن شد مشایخ قوم ،سران كاهنان و علمای
یهود تشكیل جلس���ه دادند و عیسی را به حضور شورا �آوردند
67و گفتند« :به ما بگو �آیا تو مسیح هستی؟»
عیسی جواب داد« :اگر به شما بگویم ،گفتۀ مرا باور نخواهید
كرد 68و اگر سؤال بكنم ،جواب نمیدهید69 .ا ّما از این به بعد
پسر انسان به دست راست خدای قادر خواهد نشست» همگی
گفتند« :پس پسر خدا هستی؟» 70عیسی جواب داد« :خودتان
میگویید كه هستم�71 ».آنها گفتند« :چه احتیاجی به شاهدان
دیگر هست؟ ما موضوع را از زبان خودش شنیدیم».
1926
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عیسی در حضور پیالطس

(متّی 127:2-؛ 1114-؛ مرقس 115:5-؛ یوحنا 2818:)38-
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س���پس تمام حاضران در مجلس برخاستند و او
را به حضور پیلاطس �آوردند 2و علیه او شكایت
خود را اینطور ش���روع كردند« :ما این ش���خص را در حالی
دیدیم كه به منحرف كردن ملّت ما مشغول بود .او با پرداخت
مالیات به قیصر مخالفت میكرد و ا ّدعا میکند كه مسیح یعنی
پادشاه است3 ».پیلاطس از او پرسید�« :آیا تو پادشاه یهودیان
هستی؟» عیسی جواب داد« :تو میگویی4 ».پیلاطس سپس به
سران كاهنان و جماعت گفت« :من در این مرد هیچ تقصیری
نمیبینم5 ».ا ّما �آنان پافشاری میکردند و میگفتند« :او مردم
را در سراسر یهودیه با تعالیم خود میشوراند .از جلیل شروع
كرد و به اینجا رسیده است».
عیسی در حضور هیرودیس

6هنگامیکه پیلاطس این را شنید پرسید كه �آیا این مرد جلیلی
است7 .وقتی �آگاه شد كه به قلمرو هیرودیس تعلّق دارد او را
نزد هیرودیس كه در �آن موقع در اورش���لیم بود فرستاد8 .وقتی
هیرودیس عیسی را دید بسیار خوشحال شد ،زیرا دربارۀ او مطالبی
شنیده بود و مدّتها بود میخواس���ت او را ببیند و امید داشت
كه شاهد معجزاتی از دست او باشد9 .از او سؤالات فراوانی
كرد ا ّما عیسی هیچ جوابی نداد10 .سران كاهنان و علما جلو
�آمدند و اتّهامات شدیدی به او وارد كردند11 .پس هیرودیس و
سربازانش به عیسی اهانت كرده ،او را مسخره نمودند و ردای
ُپر َزرق و َبرقی به او پوشانیده ،او را نزد پیلاطس پس فرستاد.
12در همان روز هیرودیس و پیلاطس �آشتی كردند ،زیرا دشمنی
دیرینهای تا �آن زمان بین �آن دو وجود داشت.
محكوم به اعدام

(متّی 1527:26-؛ مرقس 615:15-؛ یوحنا 3918:16-)19:

13پیلاطس در این موقع س���ران كاهنان ،رهبران قوم و مردم
را احضار كرد 14و به �آنان گفت« :ش���ما این مرد را به اتّهام
اخلالگری نزد من �آوردید .ا ّما چنانك���ه میدانید خود من در
حضور شما از او بازپرس���ی كردم و در او چیزی كه اتّهامات
ش���ما را ت�أیید كند نیافتم15 .هیرودیس ه���م دلیلی پیدا نكرد،
چون او را نزد ما برگردانیده است .واضح است كه او كاری
نكرده است كه مستوجب مرگ باشد16 .بنابراین او را پس از
تازیانه زدن �آزاد میكنم17[ ».زیرا لازم بود كه هر عیدی یک
1927
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نفر زندانی را ب���رای �آنها �آزاد كند18 ].ا ّما همه با صدای بلند
گفتند« :اعدامش كن! برای ما باراب���اس را �آزاد كن(19 ».این
شخص بهخاطر شورشی كه در شهر اتّفاق افتاده بود و به علّت
�آدمكشی زندانی شده بود20 ).چون پیلاطس مایل بود عیسی
را �آزاد سازد بار دیگر سخن خود را به گوش جماعت رسانید
21ا ّما �آنها فریاد كردند« :مصلوبش كن ،مصلوبش كن!» 22برای
سومین بار به ایش���ان گفت« :چرا؟ مرتكب چه جنایتی شده
است؟ من او را در هیچ مورد ،مستوجب اعدام ندیدم .بنابراین
او را پس از تازیانه زدن �آزاد میکنم23 ».ا ّما �آنان در تقاضای
خود پافشاری كردند و فریاد میزدند كه عیسی باید به صلیب
میخكوب شود .فریادهای ایشان غالب �آمد 24و پیلاطس حكمی
را كه �آنان میخواستند صادر كرد25 .بنابر درخواست ایشان،
مردی را كه بهخاطر یاغیگری و �آدمكشی به زندان افتاده بود
�آزاد كرد و عیسی را در اختیار �آنان گذاشت.
روی صلیب

(متّی 3227:44-؛ مرقس 2115:32-؛ یوحنا 1719:)27-

26هنگامیك���ه او را ب���رای اعدام میبردند م���ردی را بهنام
شمعون كه اهل قیروان بود و از صحرا به شهر می�آمد گرفتند.
صلیب را روی دوش او گذاشتند و او را مجبور كردند كه �آن
را به دنبال عیسی ببرد27 .جمع ّیت بزرگی از جمله زنانی كه
بهخاطر عیسی به س���ینۀ خود میزدند و عزاداری میکردند از
عقب او می�آمدند28 .عیسی روبه �آنان كرد و فرمود« :ای دختران
اورشلیم ،برای من اشک نریزید ،برای خودتان و فرزندانتان گریه
كنید! 29بدانید روزهایی خواهد �آمد كه خواهند گفت' :خوشا
به حال نازایان و رحمهایی كه ب ّچه نیاوردند و پس���تانهایی كه
شیر ندادند' �30آنوقت به کوهها خواهند گفت' :به روی ما
بیفتید' به ت ّپهها خواهند گفت' :ما را بپوشانید31 '.اگر با چوبتر
چنین كنند با چوب خشک چه خواهند كرد؟»
32دو جنایتكار هم برای اعدام با او بودند 33و وقتی به محلی
موسوم به «كاسۀسر» رسیدند ،او را در �آنجا به صلیب میخكوب
كردند� .آن جنایتكاران را هم با او مصلوب نمودند ،یكی را در
سمت راست و دیگری را در سمت چپ او34 .عیسی گفت:
«ای پدر ،اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میكنند ».لباسهای
او را به قید قرعه میان خود تقسیم كردند35 .مردم ایستاده تماشا
میكردند و رهبران �آنان با طعنه میگفتند« :دیگران را نجات
1928
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داد .اگر این مرد مسیح و برگزیدۀ خداست ،حالا خودش را
نجات دهد36 ».سربازان هم او را مسخره كردند و جلو �آمده،
شراب تُرشیده به او تعارف كردند 37و گفتند« :اگر تو پادشاه
یهودیان هستی خود را نجات بده38 ».در بالای سر او نوشته
شده بود« :پادشاه یهودیان39 ».یكی از �آن جنایتكاران كه به
صلیب �آویخته شده بود با طعنه به او میگفت« :مگر تو مسیح
نیستی؟ خودت و ما را نجات بده40 ».ا ّما �آن دیگری با سرزنش
به اولی جواب داد« :از خدا نمیترسی؟ تو و او یكسان محكوم
شدهاید41 .در مورد ما منصفانه عمل شده ،چون ما به سزای
کارهای خود میرسیم ،ا ّما این مرد هیچ خطایی نكرده است».
42و گفت« :ای عیس���ی ،وقتی به سلطنت خود رسیدی مرا
بهیاد داش���ته باش43 ».عیسی جواب داد« :خاطر جمع باش،
امروز با من در فردوس خواهی بود».
مرگ عیسی

(متّی 4527:56-؛ مرقس 3315:41-؛ یوحنا 2819:)30-

44تقریباً ظهر بود ،كه تاریكی تمام �آن سرزمین را فراگرفت و
تا ساعت سه بعد از ظهر �آفتاب گرفته بود 45و پردۀ معبد بزرگ
دو تکه شد46 .عیسی با فریادی بلند گفت« :ای پدر ،روح
خود را به تو تسلیم میكنم ».این را گفت و جان داد47 .وقتی
افسری كه م�أمور نگهبانی بود ،این جریان را دید خدا را حمد
كرد و گفت« :در واقع این مرد بیگناه بود48 ».جمع ّیتی كه
برای تماشا گرد �آمده بودند وقتی ماجرا را دیدند ،سینهزنان به
خانههای خود برگشتند�49 .آشنایان عیسی با زنانی كه از جلیل
همراه او �آمده بودند ،همگی در فاصلۀ دوری ایستاده بودند و
جریان را میدیدند.
كفن و دفن عیسی

(متّی 5727:61-؛ مرقس 4215:47-؛ یوحنا 3819:)42-

50در �آنجا مردی بهنام یوس���ف حضور داش���ت كه یكی از
اعضای ش���ورای یهود بود .او مردی نیکنام و درس���تكار بود.
51یوس���ف به تصمیم ش���ورا و كاری كه در پیش گرفته بودند
ر�أی مخال���ف داده بود .او از اهالی یک ش���هر یهودی بهنام
رامه بود و از�آن كسانی بود كه در انتظار پادشاهی خدا به سر
میبردند52 .این م���رد در اینموقع نزد پیلاطس رفت و جنازۀ
عیسی را خواست53 .سپس �آن را پایین �آورد و در كتان لطیف
پیچید و در مقبرهای كه از س���نگ تراشیده شده بود و پیش از
�آن كس���ی را در �آن نگذاش���ته بودند قرار داد�54 .آن روز ،روز
1929
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تدارک بود و روز سبت از �آن ساعت شروع میشد55 .زنانی
كه از جلیل همراه عیس���ی�آمده بودند به دنبال یوسف رفتند.
�آنها مقبره و طرز تدفین او را دیدند56 .س���پس به خانه رفتند
و حنوط و عطریّات ته ّیه كردند و در روز س���بت طبق دستور
شریعت استراحت نمودند.
رستاخیز عیسی

(متّی 128:10-؛ مرقس 116:8-؛ یوحنا 120:)10-
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در روز اول هفته (یكشنبه) صبح خیلی زود سر قبر
�آمدند و حنوطی را كه ته ّیه كرده بودند ،با خود
�آوردند�2 .آنها دیدند كه سنگ از در مقبره به كنار غلطانیده شده
3و وقتی به داخل رفتند ،از جس���د عیسی اثری نبود4 .حیران
در �آنجا ایس���تاده بودند كه ناگهان دو مرد با لباسهای نورانی
در كنار �آنان قرار گرفتند5 .زنها وحشت كردند و درحالیکه
سرهای خود را به زیر انداخته بودند ایستادند� .آن دو مرد گفتند:
«چرا زنده را در میان مردگان میجویید؟ 6او اینجا نیست بلكه
زنده شده است� .آنچه را كه در موقع اقامت خود در جلیل به
شما گفت ،بهیاد بیاورید 7كه چطور پسر انسان میبایست به
دست خطاكاران تسلیم گردد و مصلوب شود و در روز سوم
قیام كند�8 ».آن وقت زنها سخنان او را بهخاطر �آوردند 9و وقتی
از سر قبر برگشتند تمام موضوع را به یازده حواری و دیگران
گزارش دادند�10 .آن زنها عبارت بودند از مریم مجدلیه ،یونا و
مریم مادر یعقوب .زنهای دیگر هم كه با �آنان بودند ،جریان را
به رسولان گفتند11 .ا ّما موضوع به نظر �آنان ُمه َمل و بیمعنی
�آمد و سخنان �آنان را باور نمیكردند 12ا ّما پطرس برخاست و
به سوی قبر دوید و خم شده نگاه كرد ،ولی چیزی جز كفن
ندید .س���پس درحالیکه از این اتّفاق در حیرت بود ،به خانه
برگشت.
در راه َعمواس

(مرقس 1216:)13-

13همان روز دو نفر از �آنان به سوی دهكدهای به نام َعمواس
كه تقریباً در دوازده کیلومتری اورشلیم واقع شده است میرفتند.
�14آ ن دو دربارۀ همه این اتّفاقات گفتوگو میكردند15 .همینطور
كه سرگرم صحبت و مباحثه بودند ،خود عیسی سر رسید و با
�آنان همراه شد16 .ا ّما چیزی جلوی چشمان �آنها را گرفت ،به
طوری که او را نشناختند17 .عیسی از �آنان پرسید« :موضوع
بحث شما در بین راه چیست؟» �آنها در جای خود ایستادند.
1930
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غم و اندوه از چهرههای ایشان پیدا بود18 .یكی از �آن دو كه
نامش كلیوپاس بود جواب داد« :گویا در میان مسافران ساكن
اورشلیم تنها تو از وقایع چند روز اخیر بیخبری!» 19عیسی پرسید:
«موضوع چیست؟» جواب دادند« :عیسای ناصری مردی بود
كه در گفتار و كردار در پیشگاه خدا و نزد همۀ مردم نبیای
توانا بود20 ،ا ّما سران كاهنان و حكمرانان ما او را تسلیم كردند
تا محكوم به اعدام شود و او را به صلیب میخكوب كردند.
21امید ما این بود كه او �آن كسی باشد كه میبایست اسرائیل را
رهایی دهد .از �آن گذشته ال�آن سه روز است كه این كار انجام
شده است22 .علاوه براین ،چند نفر زن از گروه ما ،ما را مات
و متح ّیر كردهاند .ایشان سحرگاه امروز به سر قبر رفتند23 ،ا ّما
موفّق به پیداكردن جنازه نشدند� .آنها برگشتهاند و میگویند در
رؤیا فرشتگانی را دیدند كه به �آنان گفتهاند او زنده است24 .پس
ع ّدهای از گروه ما سر قبر رفتند و اوضاع را همانطور كه زنها
گفتهبودند مشاهده كردند ،ا ّما او را ندیدند25 ».سپس عیسی
به �آنان فرمود« :شما چقدر دیر فهم و در قبول كردن گفتههای
انبیا كُند ذهن هستید�26 .آیا نمیباید كه مسیح قبل از ورود به
جلال خود همینطور رنج ببیند؟» �27آن وقت از تورات موسی
و نوشتههای انبیا شروع كرد و در هر قسمت از کتابمقدّس
�آیاتی را كه دربارۀ خودش بود برای �آنان بیان فرمود28 .در این
هنگام نزدیک دهكدهای كه به طرف �آن میرفتند رس���یدند و
گویا او میخواست به راه خود ادامه دهد29 .ا ّما به او اصرار
كردند« :نزد ما بمان چون غروب نزدیک اس���ت و روز تقریباً
به پایان رسیده ».بنابراین عیس���ی وارد خانه شد تا نزد ایشان
بماند30 .وقتی با �آنان سر سفره نشست نان را برداشت و پس
از دعای سپاسگزاری �آنرا پاره كرد و به ایشان داد31 .در این
وقت چشمان ایشان باز شد و او را شناختند ،ولی فوراً از نظر
�آنها ناپدید شد�32 .آنها به یكدیگر گفتند« :دیدی وقتی در راه
با ما صحبت میكرد و کتابمقدّس را تفسیر میکرد ،چطور
دلها در سینههای ما میتپید!» �33آنها بیدرنگ حركت كردند
و به اورشلیم بازگشتند .در �آنجا دیدند كه �آن یازده حواری به
اتّفاق دیگران دور هم جمع شده 34میگفتند�« :آری ،در واقع
خداوند زنده شده است .شمعون او را دیده است�35 ».آن دو
نفر نیز وقایع سفر خود را شرح دادند و گفتند كه چطور او را
در موقع پارهكردن نان شناختند.
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(متّی 1628:20-؛ مرقس 1416:18-؛ یوحنا
1920:23-؛ کارهای رسولان 61:)8-

36درحالیکه شاگردان دربارۀ این چیزها گفتوگو میکردند
عیسی در بین ایشان ایستاده به �آنها گفت« :صلح و سلامتی
بر شما باد» �37آنها با ترس و وحشت ،تص ّور كردند كه شَ َبحی
میبینند38 .او فرمود« :چرا اینطور �آشفتهحال هستید؟ چرا شک
و شبهه به دلهای شما رخنه میكند؟ 39به دستها و پاهای من
نگاه كنید ،خودم هستم ،به من دس���ت بزنید و ببینید ،شبح
مانند من گوشت و استخوان ندارد40 ».این را گفت و دستها
و پاهای خود را به ایشان نشان داد41 .از فرط شادی و تع ّجب
نتوانستند این چیزها را باور كنند� .آنگاه عیسی از �آنان پرسید:
«�آیا در اینجا خوراكی دارید؟» 42یک تکه ماهی بریان پیش او
�آوردند�43 .آن را برداشت و پیش چش���م �آنان خورد44 .و به
ایشان فرمود« :وقتی هنوز با شما بودم و میگفتم كه هرچه در
تورات موسی و نوشتههای انبیا و زبور دربارۀ من نوشته شده،
باید به انجام برسد ،مقصودم همین چیزها بود45 ».بعد اذهان
ایش���ان را باز كرد تا کتابمقدّس را بفهمند 46و فرمود« :این
است �آنچه نوشته شده كه مسیح باید عذاب مرگ را ببیند و در
روز سوم دوباره زنده شود 47و به نام او توبه و �آمرزش گناهان
به همۀ ملّتها اعلام گردد و شروع �آن از اورشلیم باشد48 .شما
بر همۀ اینها گواه هستید49 .خود من عطیۀ موعود پدرم را بر
شما میفرستم .پس تا زمانیکه قدرت خدا از عالم بالا بر شما
نازل شود ،در این شهر بمانید».
صعود عیسی

(مرقس 1916:20-؛ کارهای رسولان 91:)11-

50بعد �آنان را تا نزدیكی بیتعنیا برد و با دستهای برافراشته
برای ایشان دعای خیر نمود51 .درحالیکه �آنان را بركت میداد
از �آنان جدا و به �آسمان برده شد 52و ایشان او را پرستش كردند
و سپس با شادی عظیم به اورشلیم برگشتند 53و تمام اوقات
خود را در معبد بزرگ صرف حمد و سپاس خدا كردند.
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انجیل یوحنا
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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یوحنا

انجیل یوحنا
معرفی کتاب
ّ

انجیل یوحنا عیسی را به عنوان كلمۀ ازلی خدا مع ّرفی میكند.
قسمت اول این انجیل به شرح معجزات مختلفی میپردازد كه
توسط عیسی انجام شد و نشان میدهد كه او منجی موعود و
پسر خدا میباشد .این قسمت با توضیح مطالبی ادامه مییابد
كه نشان میدهد معجزات عیس���ی چه نقشی دارد و چگونه
ع ّدهای به او ایمان �آورده ،جزو پیروانش میش���وند درحالیکه
ع ّدهای با او به مخالفت میپردازند .فصلهای 13 17-مشاركت
و مصاحبت نزدیک و صمیمانهای را بین عیسی و حواریون او
بیان میكند .بویژه در شبی كه او را دستگیر كردند .همچنین
در این قسمت ملاحظه میكنیم كه عیسی از قبل شاگردان خود
را �آماده میسازد و مسائل صلیب و زحمات خود را برای �آنها
ش���رح میدهد .در فصلهای �آخر دربارۀ دستگیری ،محاكمه،
صلیب و قیام مسیح و نیز شرح ظاهر شدن عیسی به شاگردانش
بعد از زنده شدن ،نوشته شده است.
یوحنا به عطای حیات جاودانی ت�أكید میكند که از هم اكنون
�آغاز میشود و به كسانی عطا میگردد كه عیسی را به عنوان
توجه
راه راس���تی و حیات میپذیرند .مطلب برجس���ته و قابل ّ
یوحنا این است كه ،مسائل عمومی و روزانه را به طور نمونه
و َمثَل به امور روحانی ارتباط میدهد .مانند� ،آب ،نان ،نور،
شبان و گوسفندانش ،تاک و میوۀ �آن.
تقسیمبندی كتاب

مقدّمه 11:18-
یحیای تعمیددهنده و اولین شاگردان عیسی 191:51-
خدمات عمومی عیسی 12:50-12:
هفته آخر در اورشلیم و اطراف آن 113:42-19:
رستاخیز و ظهور عیسی 120:13-
خاتمه و ظهوری دیگر در جلیل 121:25-
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1

كلمۀ حیات

در ازل كلمه بود .كلمه با خدا بود و كلمه خود خدا
بود2 ،از ازل كلمه با خدا بود3 .همهچیز به وسیلۀ او
هستی یافت و بدون او چیزی �آفریده نش���د4 .حیات از او به
وجود �آمد و �آن حیات 5نور �آدمیان بود .نور در تاریكی میتابد
و تاریكی هرگز بر �آن چیره نشده است.
6مردی به نام یحیی ظاهر شد كه فرستادۀ خدا بود7 .او �آمد
تا ش���اهد باشد و بر �آن نور ش���هادت دهد تا به وسیلۀ او همه
ایمان بیاورن���د8 .او خود �آن نور نبود ،بلك���ه �آمد تا بر �آن نور
شهادت دهد�9 .آن نور واقعی كه همۀ �آدمیان را نورانی میكند،
در حال �آمدن بود.
10او در جهان بود و جهان به وسیلۀ او �آفریده شد ،ا ّما جهان
او را نش���ناخت11 .او به قلمرو خود �آم���د ولی متعلّقانش او را
قبول نكردند12 .ا ّما به همۀ کسانیکه او را قبول كردند و به
او ایمان �آوردند ،این امتیاز را داد كه فرزندان خدا شوند 13كه
نه مانند تولّدهای معمولی و نه در اثر تمایلات نفسانی یک پدر
جسمانی ،بلكه از خدا تولّد یافتند.
14كلمه انسان شد و در میان ما ساكن گردید .ما شكوه و
جلالش را دیدیم ،شكوه و جلالی شایستۀ فرزند یگانۀ پدر و
پر از فیض و راستی.
15ش���هادت یحیی این بود كه فریاد میزد و میگفت« :این
همان شخصی است كه دربارۀ او گفتم كه بعد از من می�آید
ا ّما بر من برتری و تقدّم دارد ،زیرا پیش از تولّد من ،او وجود
داشت».
16از فیض سرشار او ،پیوسته بركات فراوانی یافتهایم17 .زیرا
شریعت به وسیلۀ موسی عطا ش���د ،ا ّما فیض و راستی توسط
عیسی مسیح �آمد18 .كسی هرگز خدا را ندیده است ،ا ّما �آن
فرزند یگانهای كه در ذات پدر و از همه به او نزدیكتر اس���ت
او را شناسانیده است.
پیام یحیای تعمیددهنده

(متّی 13:12-؛ مرقس 11:8-؛ لوقا 13:)18-

19این است شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم ،كاهنان و
لاویان را نزد او فرستادند تا بپرسند كه او كیست.
20او از جواب دادن خودداری نك���رد ،بلكه به طور واضح
اعتراف نموده گفت« :من مسیح نیستم».
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�21آنها از او پرس���یدند «پس �آیا تو الیاس هستی؟» پاسخ داد:
«خیر� ».آنها پرس���یدند�« :آیا تو �آن نبی موعود هس���تی؟» پاسخ
داد« :خیر».
22پرسیدند« :پس تو کیستی؟ ما باید به فرستندگان خود جواب
بدهیم ،دربارۀ خودت چه میگویی؟» 23او از زبان اشعیای نبی
پاسخ داده گفت« :من صدای ندا كنندهای هستم كه در بیابان
فریاد میزند' ،راه خداوند را راست گردانید»'.
24این قاصدان كه از طرف فریسیان فرستاده شده بودند 25از
او پرس���یدند« :اگر تو نه مسیح هستی و نه الیاس و نه �آن نبی
موعود ،پس چرا تعمید میدهی؟»
26یحیی پاسخ داد« :من با �آب تعمید میدهم ،ا ّما کسی در میان
شما ایستاده است كه شما او را نمیشناسید27 .او بعد از من می�آید،
ولی من حتّی شایستۀ �آن نیستم كه بند كفشهایش را باز كنم».
28این ماجرا در بیتعنیا ،یعنی �آن طرف رود اردن ،در جاییکه
یحیی مردم را تعمید میداد ،واقع شد.
برۀ خدا
ّ

29روز بعد ،وقتی یحیی عیسی را دید كه به طرف او می�آید،
گفت« :نگاه كنید این اس���ت �آن ب ّرۀ خ���دا كه گناه جهان را
برمیدارد30 .این است �آن کسیکه دربارهاش گفتم كه بعد از
من مردی می�آید كه بر من تقدّم و برتری دارد ،زیرا پیش از تولّد
من او وجود داشته است31 .من او را نمیشناختم ،ا ّما �آمدم تا
با �آب تعمید دهم و بهاین وسیله او را به اسرائیل بشناسانم».
32یحیی شهادت خود را اینطور ادامه داد« :من روح خدا را
دیدم كه به صورت كبوتری از �آسمان �آمد و بر او قرار گرفت.
33من او را نمیش���ناختم ا ّما �آن کسیکه مرا فرستاد تا با �آب
تعمی���د دهم به من گفته بود ،هرگاه ببینی كه روح بر کس���ی
نازل شود و بر او قرار گیرد ،بدان كه او همان کسی است كه
به روحالقدس تعمید میدهد34 .من این را دیدهام و شهادت
میدهم كه او پسر خداست».
اولین شاگردان عیسی

35روز بعد هم یحیی با دو نفر از ش���اگردان خود ایس���تاده
بود36 ،وقتی عیسی را دید كه از �آنجا میگذرد گفت« :این
است ب ّرۀ خدا».
�37آن دو شاگرد این سخن را شنیدند و به دنبال عیسی به راه
افتادند38 .عیسی برگشت و �آن دو نفر را دید كه به دنبال او
1936
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می�آیند .از �آنها پرسید« :به دنبال چه میگردید؟» �آنها گفتند:
«ربی (یعنی ای استاد) منزل تو كجاست؟»
39او به ایشان گفت« :بیایید و ببینید ».پس �آن دو نفر رفتند
و دیدند كجا منزل دارد و بق ّیۀ روز را نزد او ماندند .زیرا تقریباً
ساعت چهار بعد از ظهر بود.
40یكی از �آن دو نفر ،كه بعد از ش���نیدن سخنان یحیی
به دنبال عیس���ی رفت ،اندری���اس برادر ش���معون پطرس
ب���ود41 .او اول برادر خود ش���معون را پیدا كرد و به او
گفت« :ما ماش���یح (یعنی مس���یح) را یافتهای���م42 ».پس
وقت���ی اندریاس ،ش���معون را نزد عیس���ی برد ،عیس���ی به
ش���معون نگاه كرد و گفت« :تویی ش���معون پس���ر یونا،
ولی بعد از این كیفا (یا پطرس ب���ه معنی صخره) نامیده
میش���وی».
فیلیپس و نتنائیل
ُ

فیلیپس را
43روز بعد ،وقتی عیسی میخواست به جلیل برودُ ،
فیلیپس مانند اندریاس و
یافته به او گفت« :به دنبال من بیاُ 44 ».
فیلیپس هم رفت و نتنائیل را پیدا
پطرس اهل بیتصیدا بودُ 45 .
كرد و به او گفت« :ما �آن کسی را كه موسی در تورات ذكر
كرده و انبیا دربارۀ او س���خن گفتهاند ،پیدا كردهایم او عیسی
پسر یوسف و از اهالی ناصره است».
46نتنائیل به او گفت�« :آیا میشود كه از ناصره چیز خوبی
فیلیپس جواب داد« :بیا و ببین».
بیرون بیاید؟» ُ
47وقتی عیس���ی نتنائی���ل را دید كه به ط���رف او می�آید
گفت« :این اس���ت یک اس���رائیلی واقعی ك���ه در او هیچ
مك���ری وج���ود ن���دارد».
48نتنائیل پرس���ید« :مرا از كجا میشناسی؟» عیسی جواب
فیلیپس تو را صدا كند ،وقتی زیر درخت
داد« :پیش از �آنک���ه ُ
انجیر بودی ،من تو را دیدم».
49نتنائیل گفت« :ای استاد ،تو پسر خدا هستی! تو پادشاه
اسرائیل میباشی!»
50عیسی در جواب گفت�« :آیا فقط به علّت اینکه به تو گفتم
تو را زیر درخت انجیر دیدم ایمان �آوردی؟ بعد از این كارهای
بزرگتری خواهی دید�51 ».آنگاه به او گفت« :یقین بدانید كه
شما �آسمان را گشوده و فرشتگان خدا را در حالیكه بر پسر
انسان صعود و نزول میكنند خواهید دید».
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عروسی در قانای جلیل

دو روز بعد ،در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و
مادر عیسی در �آنجا حضور داشت2 .عیسی و شاگردانش
نیز به عروسی دعوت شده بودند3 .وقتی شراب تمام شد ،مادر
عیسی به او گفت�« :آنها دیگر شراب ندارند».
4عیسی به وی پاسخ داد« :این به من مربوط است یا به تو؟
وقت من هنوز نرسیده است».
5م���ادرش به نوك���ران گفت« :هرچه به ش���ما بگوید انجام
دهید».
6در �آنجا ش���ش خمرۀ سنگی وجود داشت ،كه هر یک در
حدود هشتاد لیتر گنجایش داشت و برای انجام مراسم تطهیر
یهود به كار میرفت7 .عیس���ی به نوكران گفت« :خمرهها را
از �آب پر كنید� ».آنها را لبالب پر كردند�8 .آنگاه عیسی گفت:
«اكنون كمی از �آن را نزد رئی���س مجلس ببرید ».و �آنها چنین
كردند9 .رئیس مجلس كه نمیدانست �آنرا از كجا �آورده بودند،
�آبی را كه به شراب تبدیل ش���ده بود چشید ،ا ّما خدمتكارانی
كه �آب را از چاه كشیده بودند ،از جریان اطّلاع داشتند .پس
رئیس مجلس داماد را صدا كرد 10و به او گفت« :همه ،بهترین
شراب را اول به مهمانان میدهند و وقتی سرشان گرم شد� ،آن
وقت شراب پستتر را می�آورند ا ّما تو بهترین شراب را تا این
ساعت نگاه داشتهای!»
11این معجزه ،كه در قانای جلیل انجام ش���د ،اولین معجزۀ
عیسی بود و او به وسیلۀ �آن جلال خود را ظاهر كرد و شاگردانش
به او ایمان �آوردند.
12بعد از �آن عیسی همراه مادر ،برادران و شاگردان خود به
كفرناحوم رفت و چند روزی در �آنجا ماندند.
عیسی به معبد بزرگ میرود

(متّی 1221:13-؛ مرقس 1511:17-؛ لوقا 4519:)46-

13چ���ون عی���د فصح یهود نزدیک بود عیس���ی به اورش���لیم
رفت14 .در معبد بزرگ ،اش���خاصی را دید كه به فروش گاو
و گوسفند و كبوتر مشغولند ،و ص ّرافان هم در پشت میزهای
خود نشستهاند15 .پس با طناب شلاقی ساخت و همۀ �آنان را
با گوس���فندان و گاوان از معبد بزرگ بیرون راند و س ّکههای
ص ّرافان را دور ریخت و میزهای �آنها را واژگون ساخت�16 .آنگاه
به كبوتر فروشان گفت« :اینها را از اینجا بیرون ببرید .خانۀ پدر
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مرا به بازار تبدیل نكنید17 ».شاگردان عیسی بهخاطر �آوردند كه
کتابمقدّس میفرماید« :غیرتی که برای خانۀ تو دارم �آتشی در
وجودم برافروخته است».
18پس یهودیان از او پرس���یدند« :چه معجزهای میكنی كه
نشان بدهد حق داری این كارها را انجام دهی؟»
19عیسی در پاسخ گفت« :این معبد را ویران كنید و من �آن
را در سه روز برپا خواهم كرد».
20یهودیان گفتند« :ساختن این معبد چهل و شش سال طول
كشیده است .تو چطور میتوانی �آنرا در سه روز بنا كنی؟»
21ا ّما معبدی كه عیس���ی از �آن سخن میگفت بدن خودش
بود22 .پس از رستاخیز او از مردگان ،شاگردانش بهیاد �آوردند
كه این را گفته بود و به کتابمقدّس و س���خنان عیسی ایمان
�آوردند.
عیسی همه را میشناسد

23در �آن روزها كه عیس���ی برای عید فصح در اورشلیم بود
اشخاص بسیاری كه معجزات او را دیدند ،به او گرویدند 24ا ّما
عیس���ی به �آنان اعتماد نكرد ،چون همه را خوب میشناخت
25و لازم نبود کسی دربارۀ انسان چیزی به او بگوید زیرا او به
خوبی میدانست كه در درون انسان چیست.

3

عیسی و نیقودیموس

یک نفر از فریس���یان به نام نیقودیموس كه از بزرگان
قوم یه���ود بود2 ،یک ش���ب نزد عیس���ی �آمد و به او
گفت« :ای استاد ،ما میدانیم تو معلّمی هستی كه از طرف
خدا �آمدهای زیرا هیچکس نمیتواند معجزاتی را كه تو میكنی
انجام دهد ،مگر �آنکه خدا با او باشد».
3عیسی پاس���خ داد« :یقین بدان تا شخص از نو تولّد نیابد
نمیتواند پادشاهی خدا را ببیند».
4نیقودیموس گفت« :چطور ممكن است شخص سالخوردهای
از نو متولّد شود؟ �آیا میتواند باز به رحم مادر خود برگردد و
دوباره تولّد یابد؟»
5عیسی پاسخ داد «یقین بدان كه هیچکس نمیتواند به پادشاهی
خدا وارد ش���ود مگر �آنکه از �آب و روح تولّد یاب���د�6 .آنچه از
جسم تولّد بیابد ،جسم است و �آنچه از روح متولّد گردد ،روح
است7 .تع ّجب نكن كه به تو میگویم همه باید دوباره متولّد
شوند8 .باد هرجا كه بخواهد میوزد صدای �آن را میشنوی،
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ا ّما نمیدانی از كجا می�آید ،یا به كجا میرود .حالت كسی
هم كه از روح خدا متولّد میشود همینطور است».
9نیقودیموس در جواب گفت« :این چطور ممكن است؟»
10عیسی گفت�« :آیا تو كه یک معلّم بزرگ اسرائیل هستی،
این چیزها را نمیدانی؟ 11یقین ب���دان كه ما از �آنچه میدانیم
سخن میگوییم و به �آنچه دیدهایم شهادت میدهیم ،ولی شما
شهادت ما را قبول نمیكنید12 .وقتی دربارۀ امور زمینی سخن
میگویم و �آن را باور نمیکنید ،اگر دربارۀ امور �آسمانی سخن
بگویم چگونه باور خواهید كرد؟ 13کسی هرگز به �آسمان بالا
نرفت ،مگر �آنکس كه از �آسمان پایین �آمد ،یعنی پسر انسان
كه جایش در �آسمان است.
«14همان طوری که موس���ی در بیابان مار برنزی را بر بالای
تیری قرار داد ،پسر انسان هم باید بالا برده شود 15تا هرکس
به او ایمان بیاورد صاح���ب حیات جاودان گردد16 .زیرا خدا
جهانیان را �آنقدر مح ّبت نمود كه پس���ر یگانۀ خود را داد تا
هرکه به او ایم���ان بیاورد هلاک نگردد ،بلكه صاحب حیات
جاودان شود17 .زیرا خدا پس���ر خود را به جهان نفرستاد كه
جهانیان را محكوم نماید بلكه تا �آنان را نجات بخشد.
«18هرکس به او ایمان بیاورد محكوم نمیشود ا ّما کسیکه
به او ایم���ان نیاورد در محکوم ّیت باقی میماند ،زیرا به اس���م
پس���ر یگانۀ خدا ایمان نیاورده اس���ت19 .حكم این است كه
نور به جهان �آمد ولی مردم به علّت کارهای شرارت�آمیز خود
تاریكی را بر نور ترجیح دادند20 ،زیرا کسیکه مرتكب كارهای
بد میش���ود از نور متن ّفر اس���ت و از �آن دوری میجوید مبادا
کارهایش مورد سرزنش واقع ش���ود21 .ا ّما شخص نیكوكار به
سوی نور می�آید تا روشن شود كه کارهایش در اتّحاد با خدا
انجام شده است».
عیسی و یحیی

22بعد از �آن عیسی با شاگردان خود به سرزمین یهودیه رفت
و در �آنجا مدّتی با �آنها مانده تعمید م���یداد23 .یحیی نیز در
عینون ،نزدیک سالیم ،به تعمید دادن مشغول بود .در �آن ناحیه
�آب فراوان بود و مردم برای گرفتن تعمید می�آمدند24 ،زیرا یحیی
هنوز به زندان نیفتاده بود.
25بین شاگردان یحیی و یک نفر یهودی مباحثهای در مورد
مس���ئلۀ طهارت درگرف���ت26 .پس �آنها نزد یحی���ی �آمده به او
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گفتند« :ای استاد� ،آن کسیکه در اطراف اردن با تو بود و تو
دربارۀ او شهادت دادی ،در اینجا به تعمید دادن مشغول است
و همه نزد او میروند».
27یحیی در پاسخ گفت« :انسان نمیتواند چیزی جز �آنچه
خدا به او میبخشد ،به دست �آورد28 .شما خود شاهد هستید
كه من گفتم مسیح نیستم ،بلكه پیشاپیش او فرستاده شدهام.
29ع���روس به داماد تعلّق دارد .دوس���ت داماد ،كه در كناری
ایستاده و صدای داماد را میشنود ،ل ّذت میبرد .شادی من هم
همینطور كامل شده است30 .او باید پیشرفت كند ،درحالیکه
من عقب میروم».
کسی که از آسمان میآید

31کس���یکه از بالا می�آید بالاتر از همه اس���ت و کس���یکه
متعلّق به این دنیای خاكی باش���د� ،آدمی است زمینی و دربارۀ
امور دنیوی س���خن میگوید ،ا ّما �آن کسیکه از �آسمان می�آید
از همه بالاتر است 32و به �آنچه دیده و شنیده است شهادت
میدهد ا ّما هیچکس ش���هادت او را قبول نمیکند33 .هرکه
ش���هادت او را بپذیرد صداقت و راستی خدا را تصدیق كرده
است34 .کس���یکه از طرف خدا فرستاده شده است ،كلام
خدا را بیان میکند زیرا خدا روح خود را بیحد و حصر به او
عطا میفرماید35 .پدر پسر را مح ّبت میکند و همهچیز را به او
سپرده است�36 .آن کسیکه به پسر ایمان بیاورد حیات جاودان
دارد؛ ا ّما کسیکه از پسر اطاعت نكند حیات را نخواهد دید،
بلكه همیشه مورد غضب خدا خواهد بود.

4

عیسی و زن سامری

وقتی خداوند فهمید كه فریسیان شنیدهاند كه او بیشتر از
یحیی شاگرد پیدا كرده و �آنها را تعمید میدهد (2هرچند
شاگردان عیسی تعمید میدادند نه خود او) 3یهودیه را ترک
كرد و به جلیل برگشت 4ولی لازم بود از سامره عبور كند.
5او به شهری از سامره كه سوخار نام داشت ،نزدیک مزرعهای
كه یعقوب به پس���ر خود یوسف بخشیده بود ،رس���ید6 .چاه
یعقوب در �آنجا بود و عیس���ی كه از سفر خسته شده بود ،در
كنار چاه نشست .تقریباً ظهر بود.
7یک زن سامری برای كشیدن �آب �آمد .عیسی به او گفت:
«قدری �آب به من بده8 ».زیرا ش���اگردانش برای خرید غذا به
شهر رفته بودند.
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9زن سامری گفت« :چطور تو كه یک یهودی هستی از من
كه یک زن سامری هس���تم �آب میخواهی؟» (او این را گفت
چون یهودیان با سامریان معاشرت نمیکنند).
10عیسی به او پاسخ داد« :اگر میدانستی بخشش خدا چیست
و كیست كه از تو �آب میخواهد ،حتماً از او خواهش میکردی
و او به تو �آب زنده عطا میکرد».
11زن گفت« :ای �آقا دلو نداری و این چاه عمیق است .از
كجا �آب زنده می�آوری؟ �12آیا ت���و از ج ّد ما یعقوب بزرگتری
كه این چاه را به ما بخش���ید و خود او و پسران و گلّهاش از
�آن �آشامیدند؟»
13عیسی گفت« :هرکه از این �آب بنوشد باز تشنه خواهد شد،
14ا ّما هرکس از �آبی كه من میبخشم بنوشد هرگز تشنه نخواهد
شد ،زیرا �آن �آبی كه به او میدهم در درون او به چشمهای تبدیل
خواهد شد كه تا حیات جاودان خواهد جوشید».
15زن گف���ت« :ای �آقا� ،آن �آب را به من بده تا دیگر تش���نه
نشوم و برای كشیدن �آب به اینجا نیایم».
16عیس���ی به او فرمود« :برو شوهرت را صدا كن و به اینجا
برگرد».
17زن پاس���خ داد« :ش���وهر ندارم ».عیس���ی گفت« :راست
میگویی که شوهر نداری18 ،زیرا تو پنج شوهر داشتهای و �آن
مردی هم كه اكنون با تو زندگی میكند شوهر تو نیست� .آنچه
گفتی درست است».
19زن گفت« :ای �آقا میبینم که تو نبی هستی20 .پدران ما
در روی این كوه عبادت میكردند ،ا ّما شما یهودیان میگویید،
باید خدا را در اورشلیم عبادت كرد».
21عیسی گفت« :ای زن ،باور كن زمانی خواهد �آمد
كه پدر را نه ب���رروی این كوه پرس���تش خواهید كرد و
نه در اورش���لیم22 .ش���ما س���امریان �آنچه را نمیشناسید
میپرستید ا ّما ما �آنچه را كه میشناسیم عبادت میکنیم،
زیرا رستگاری به وس���یلۀ قوم یهود می�آید 23 .ا ّما زمانی
می�آید -و این زمان هم اكنون ش���روع ش���ده است -كه
پرس���تندگان حقیق���ی ،پدر را با روح و راس���تی عبادت
خواهن���د ك���رد ،زیرا پ���در طال���ب اینگونه پرس���تندگان
میباش���د 24 .خدا روح اس���ت و هرکه او را میپرس���تد
بای���د ب���ا روح و راس���تی عب���ادت نمای���د».
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25زن گفت« :من میدانم مسیح یا كریستوس خواهد �آمد و
هروقت بیاید ،همهچیز را به ما خواهد گفت».
26عیسی گفت« :من كه با تو صحبت میکنم همانم».
27در همان موقع شاگردان عیسی برگشتند و چون او را دیدند
كه با یک زن سخن میگوید تع ّجب كردند ولی هیچکس از
زن نپرسید« :چی میخواهی؟» و به عیسی هم نگفتند« :چرا
با او سخن میگویی؟»
28زن س���بوی خود را به زمین گذاشت و به شهر رفت و به
مردم گف���ت«29 :بیایید و مردی را ببینید ،كه �آنچه تا به حال
كرده بودم به من گفت� .آیا این مس���یح نیست؟» 30پس مردم
از شهر خارج شده نزد عیسی رفتند.
31در این ضمن ش���اگردان از عیسی خواهش كرده گفتند:
«ای استاد ،چیزی بخور».
32ا ّما او گفت« :من غذایی برای خوردن دارم كه ش���ما از
�آن بیخبرید».
33پس شاگردان از یكدیگر پرسیدند�« :آیا کسی برای او غذا
�آورده است؟»
34عیسی به ایشان گفت« :غذای من این است كه ارادۀ فرستندۀ
خود را بجا �آورم و كارهای او را انجام دهم35 .مگر شما نمیگویید:
'هنوز چهار ماه به موس���م درو مانده است؟' تو ّجه كنید ،به شما
میگویم به كشتزارها نگاه كنید و ببینید كه حالا برای درو �آماده
هستند36 .دروگر مزد خود را میگیرد و محصولی برای حیات
جاودانی جمع میکند تا این كه كارنده و درو كننده با هم شادی
كنند37 .در اینجا این گفته مصداق پیدا میکند ،كه یكی میکارد
و دیگری درو میکند38 .من شما را فرستادم تا محصولی را درو
كنید كه برای �آن زحمت نکش���یدهاید .دیگران برای �آن زحمت
كشیدند و شما از نتایج كار ایشان استفاده میبرید».
39بهخاطر شهادت �آن زن كه گفته بود «�آنچه تا به حال كرده
بودم به من گفت» ،در �آن شهر عدّۀ زیادی از سامریان به عیسی
ایمان �آوردند40 .وقتی سامریان نزد عیسی �آمدند از او خواهش
كردند كه نزد �آنها بماند .پس عیسی دو روز در �آنجا ماند.
41عدّۀ زیادی بهخاطر س���خنان او ایمان �آوردند42 .و به �آن
زن گفتند« :حالا دیگر بهخاطر حرف تو نیس���ت كه ما ایمان
داریم ،زیرا ما خود سخنان او را شنیدهایم و میدانیم كه او در
حقیقت نجاتدهندۀ عالم است».
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43پس از دو روز ،عیسی �آنجا را ترک كرد و به طرف جلیل
رفت44 .زیرا خود عیسی فرموده بود كه نبی در دیار خود احترامی
ندارد45 ،ا ّما وقتی به جلیل وارد شد ،مردم از او استقبال كردند
زیرا �آنچه را كه در اورشلیم انجام داده بود دیده بودند ،چون
�آنها هم در روزهای عید در اورشلیم بودند.
46عیسی بار دیگر به قانای جلیل ،جاییکه �آب را به شراب
تبدی���ل كرده بود ،رفت .یكی از م�أم���وران دولت در �آنجا بود
كه پسرش در كفرناحوم بیمار و بستری بود47 .وقتی شنید كه
عیسی از یهودیه به جلیل �آمده است نزد او �آمد و خواهش كرد
که به كفرناحوم برود و پسرش را كه در �آستانۀ مرگ بود شفا
بخشد48 .عیس���ی به او گفت« :شما بدون دیدن عجایب و
نشانهها به هیچوجه ایمان نخواهید �آورد».
�49آن ش���خص گفت« :ای �آقا ،پیش از �آنکه ب ّچۀ من بمیرد
بیا».
�50آنگاه عیسی گفت« :برو ،پسرت زنده خواهد ماند� ».آن
مرد با ایمان به س���خن عیسی به طرف منزل رفت51 .او هنوز
به خانه نرس���یده بود كه نوكرانش در بین راه او را دیدند و به
او مژده دادند« :پسرت زنده و تندرست است».
52او پرس���ید« :در چه س���اعتی حالش خوب شد؟» گفتند:
«دیروز در س���اعت یک بعد از ظهر تب او قطع شد53 ».پدر
فهمید كه این درست همان ساعتی است كه عیسی به او گفته
بود« :پسرت زنده خواهد ماند ».پس او و تمام اهل خانهاش
ایمان �آوردند.
54این دومین معجزهای بود كه عیسی پس از �آنكه از یهودیه
به جلیل �آمد انجام داد.
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شفای مفلوج

بعد از �آن عیسی برای یکی از عیدهای یهود به اورشلیم
رفت2 .در اورشلیم نزدیک دروازهای معروف به دروازۀ
گوسفند اس���تخری با پنج رواق وجود دارد كه به زبان عبری
�آن را بیت حسدا میگویند3 .در �آنجا عدّۀ زیادی از بیماران،
نابینایان ،لنگان و مفلوجان دراز كشیده [و منتظر حركت �آب
بودند 4زیرا هر چند وقت یکبار فرشتۀ خداوند به استخر داخل
میشد و �آب را به حركت در می�آورد و اولین بیماری كه بعد از
حركت �آب به استخر داخل میگردید از هر مرضی كه داشت،
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ش���فا مییافت5 ].در میان �آنها مردی دیده میشد كه سی و
هشت س���ال بیمار بود6 .وقتی عیس���ی او را در �آنجا خوابیده
دید و دانست كه مدّت درازی است كه بیمار میباشد ،از او
پرسید�« :آیا میخواهی خوب و سالم شوی؟»
�7آن مریض پاسخ داد« :ای �آقا ،وقتی �آب به حركت می�آید
کسی نیست كه به من كمک كند و مرا در استخر بیاندازد؛
تا من از جایم حركت میکنم ،شخص دیگری پیش از من به
داخل میرود».
8عیسی به او گفت« :بلند شو ،بسترت را بردار و برو�9 ».آن
مرد فوراً شفا یافت و بستر خود را برداشت و به راه افتاد� .آن
روز ،روز س���بت بود10 .به همین علّت یهودیان به مردی كه
شفا یافته بود گفتند« :امروز روز سبت است ،تو اجازه نداری
بستر خود را حمل نمایی».
11او در جواب ایشان گفت�« :آن کسیکه مرا شفا داد به من
گفت' :بسترت را بردار و برو»'.
12از او پرسیدند« :چه شخصی به تو گفت بسترت را بردار
و برو؟»
13ولی �آن مردی كه شفا یافته بود ،او را نمیشناخت؛ زیرا
�آن محل پر از جمع ّیت بود و عیسی از �آنجا رفته بود.
14بعد از این جریان عیس���ی او را در معبد بزرگ یافته به او
گفت« :اكنون كه شفا یافتهای دیگر گناه نكن ،مبادا به وضع
بدتری دچار شوی».
�15آن مرد رفت و به یهودیان گفت« :کس���یکه مرا شفا داد
عیسی است16 ».چون عیسی در روز سبت این كارها را میکرد،
یهودیان به اذیّت و �آزار او پرداختند17 .ا ّما عیسی به �آنان گفت:
«پدرم هنوز كار میکند و من هم كار میکنم».
18این سخن ،یهودیان را در كشتن او مص ّممتر ساخت .چون
او نه تنها سبت را میشکست ،بلكه خدا را پدر خود میخواند
و به این طریق خود را با خدا برابر میساخت.
اختیار فرزند

19عیسی در جواب �آنان گفت« :یقین بدانید كه پسر نمیتواند
از خ���ود کاری انجام دهد مگ���ر �آنچه كه میبین���د پدر انجام
میدهد .هرچه پدر میکند پسر هم میکند20 ،زیرا پدر پسر را
دوس���ت دارد و هرچه انجام دهد ،به پسر نیز نشان میدهد و
كارهای بزرگتر از این هم به او نشان خواهد داد تا شما تع ّجب
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كنید21 ،زیرا همانطور كه پدر مردگان را زنده میکند و به �آنان
حیات میبخشد ،پسر هم هرکه را بخواهد زنده میکند22 .پدر
بر هیچکس داوری نمیکند ،او تمام داوری را به پس���ر سپرده
است23 ،تا �آنكه همه ،همانطور كه پدر را احترام میکنند،
پسر را نیز احترام نمایند .کسیکه به پسر بیحرمتی كند ،به
پدر كه فرستندۀ اوست بیحرمتی كرده است.
«24یقین بدانید ،هرکه س���خنان مرا بشنود و به فرستندۀ من
ایمان �آورد ،حیات جاودانی دارد و هرگز محكوم نخواهد شد،
بلكه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است25 .یقین بدانید
كه زمانی خواهد �آمد ،و در واقع �آن زمان شروع شده است،
كه مردگان صدای پس���ر خدا را خواهند شنید و هرکه بشنود
زنده خواهد شد26 .زیرا همانطور كه پدر منش�أ حیات است،
به پسر هم این قدرت را بخشیده است تا منشاء حیات باشد.
27و به او اختیار داده است كه داوری نماید ،زیرا پسر انسان
است28 .از این تع ّجب نكنید ،زیرا زمانی خواهد �آمد كه همۀ
مردگان صدای او را خواهند شنید 29و از قبرهای خود بیرون
خواهند �آمد :نیك���وكاران برای حیات خواهند برخواس���ت و
گناهكاران برای محکوم ّیت.
شهادت به عیسی

«30من از خ���ود نمیتوانم کاری انجام دهم بلكه طبق �آنچه
كه میشنوم قضاوت میکنم و قضاوت من عادلانه است ،زیرا
در پی انجام خواستههای خود نیستم ،بلكه انجام میل پدری
كه مرا فرستاده است.
«31اگر من دربارۀ خودم شهادت بدهم ،شهادت من اعتباری
ندارد32 ،ولی ش���خص دیگری هست كه دربارۀ من شهادت
میدهد و میدانم كه شهادت او دربارۀ من معتبر است33 .شما
قاصدانی نزد یحیی فرستادید و او به حقیقت شهادت داد34 .من
به شهادت انس���ان نیازی ندارم بلكه بهخاطر نجات شما این
سخنان را میگویم35 .یحیی مانند چراغی بود كه میسوخت
و میدرخشید و شما مایل بودید ،برای مدّتی در نور او شادی
كنید36 .ا ّما من ش���اهدی بزرگتر از یحیی دارم :كارهایی كه
پدر به من سپرده است تا انجام دهم ،بر این حقیقت شهادت
میدهند كه پدر مرا فرستاده اس���ت37 .پدری كه مرا فرستاد
خودش بر من شهادت داده است .شما هرگز نه او را دیدهاید
و نه صدایش را ش���نیدهاید 38و كلام او در دلهای شما جایی
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ندارد ،زیرا به �آن کسیکه فرستاده اس���ت ،ایمان نمی�آورید.
39کتابمق���دّس را مطالعه مینمایید ،چون خیال میکنید كه
در �آن حیات جاودان خواهید یافت .درحالیکه كتاب دربارۀ
من ش���هادت میدهد40 ،ش���ما نمیخواهید ن���زد من بیایید تا
حیات بیابید.
«41من از مردم توقّع احترام ندارم42 .من شما را میشناسم
و میدانم كه خدا را از دل دوست ندارید43 .من به نام پدر
خود �آمدهام و ش���ما مرا نمیپذیرید ،ولی اگر کسی خودسرانه
بیاید از او اس���تقبال خواهید كرد44 .شما كه طالب احترام از
یكدیگر هستید و به ع ّزت و احترامی كه از جانب خدای یكتا
می�آید تو ّجهی ندارید ،چگونه میتوانید ایمان بیاورید؟ 45گمان
نكنید كه من در پیش���گاه پدر ،شما را متّهم خواهم ساخت،
کسی دیگر ،یعنی همان موسی كه به او امیدوار هستید ،شما
را متّهم مینماید46 .اگر شما به موسی ایمان میداشتید به من
نیز ایمان می�آوردید ،زیرا او دربارۀ من نوشته است47 .ا ّما اگر
به نوش���تههای او ایمان ندارید ،چگونه گفتار مرا باور خواهید
كرد؟»
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غذا دادن به پنج هزار نفر

(متّی 1314:21-؛ مرقس 306:44-؛ لوقا 109:)17-

بعد از این عیسی به طرف دیگر دریای جلیل كه همان
دریای طبریه است رفت 2و عدّۀ زیادی ،كه معجزات
او را در ش���فا دادن به بیماران دیده بودند ،به دنبال او رفتند.
�3آنگاه عیسی به بالای كوهی رفت و با شاگردان خود در �آنجا
نشس���ت4 .روزهای عید فصح یهودیان نزدیک ب���ود5 .وقتی
عیسی به اطراف نگاه كرد و عدّۀ زیادی را دید كه به طرف
فیلیپس پرسید« :از كجا باید نان بخریم تا اینها
او می�آیند ،از ُ
بخورند؟» 6عیسی این را از روی امتحان به او گفت زیرا خود
او میدانست چه باید بكند.
فیلیپس پاسخ داد« :دویست س ّکۀ نقره نان هم كافی نیست
ُ 7
كه هر یک از �آنها کمی بخورد».
8یکی از شاگردانش به نام اندریاس كه برادر شمعون پطرس
بود ،به او گفت«9 :پسر ب ّچهای در اینجا هست كه پنج نان
جو و دو ماهی دارد ،ولی �آن برای این عدّه چه میشود؟»
10عیسی گفت« :مردم را بنشانید ».در �آنجا سبزه بسیار بود،
پس مردم كه در حدود پنج هزار مرد بودند ،نشستند�11 .آنگاه
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عیسی نانها را برداشت ،خدا را شكر كرد و در میان مردم ،كه
بر روی زمین نشسته بودند تقسیم نمود .ماهیان را نیز همینطور
هرقدر خواستند تقسیم كرد12 .وقتی همه سیر شدند ،به شاگردان
گفت« :خوردههای نان را جمع كنید تا چیزی تلف نشود».
13پس شاگردان �آنها را جمع كردند و دوازده سبد از خوردههای
باقیماندۀ �آن پنج نان جو ُپر نمودند.
14وقتی مردم این معجزۀ عیسی را دیدند گفتند« :در حقیقت
این همان نبی موعود است كه میبایست به جهان بیاید15 ».پس
چون عیسی متو ّجه شد كه �آنها میخواهند او را بزور برده پادشاه
سازند ،از �آنها جدا شد و تنها به كوهستان رفت.
راه رفتن بر روی آب

(متّی 2214:33-؛ مرقس 456:)52-

16در وقت غروب ،ش���اگردان به طرف دریا رفتند 17و سوار
قایق شده به �آن طرف دریا به سوی كفرناحوم حركت كردند.
هوا تاریک شده بود و عیس���ی هنوز نزد ایشان برنگشته بود.
18باد شدیدی شروع به وزیدن كرد و دریا توفانی شد19 .وقتی
در حدود شش کیلومتر جلو رفتند ،عیسی را دیدند كه بر روی
�آب قدم میزند و به طرف قایق می�آید� .آنها ترس���یدند20 .ا ّما
عیسی به �آنها گفت« :من هستم ،نترسید21 ».میخواستند او
را به داخل قایق بیاورند ،ولی قایق بزودی به مقصد رسید.
در جستجوی عیسی

22روز بعد مردمی كه در كنارۀ دیگر دریا ایستاده بودند دیدند
كه ،به جز همان قایقی كه ش���اگردان سوار شده بودند ،قایق
دیگری در �آنجا نبود و عیس���ی هم س���وار �آن نشده بود ،بلكه
شاگردان بدون عیسی رفته بودند23 .ولی قایقهای دیگری از
طبریه به نزدیكی همان محلی كه مردم نانها را بعد از شکرگزاری
خداوند خورده بودند ،رسیدند24 .وقتی مردم دیدند كه عیسی و
شاگردانش در �آنجا نیستند ،سوار این قایقها شده در جستجوی
عیسی به كفرناحوم رفتند.
نان حیات

25همینکه او را در �آن طرف دریا پیدا كردند ،به او گفتند:
«ای استاد ،چه وقت به اینجا �آمدی؟»
26عیسی پاسخ داد« :یقین بدانید به علّت معجزاتی كه دیدهاید
نیست كه به دنبال من �آمدهاید ،بلكه بهخاطر نانی كه خوردید
و سیر ش���دید27 .برای خوراک فانی تلاش نكنید بلكه برای
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خوراكی كه تا حیات جاودان باقی میماند یعنی خوراكی كه
پسر انسان به ش���ما خواهد داد ،زیرا كه پدر او را ت�أیید كرده
است�28 ».آنها از او پرسیدند« :وظیفۀ ما چیست؟ چطور میتوانیم
كارهایی را كه خدا از ما میخواهد انجام دهیم؟»
29عیس���ی به ایشان پاس���خ داد�« :آن کاری كه خدا از شما
میخواهد این اس���ت كه به کس���یکه فرستاده اس���ت ایمان
بیاورید».
�30آنها گفتند« :چه معجزهای نش���ان میدهی تا به تو ایمان
بیاوریم؟ چه میکن���ی؟ 31نیاکان ما در بیابان َمنّا را خوردند و
چنانکه كتابمقدّس میفرماید' :او از �آسمان به �آنها نان عطا
فرمود تا بخورند»'.
32عیس���ی به �آنان گفت« :یقین بدانید �آن موسی نبود كه از
�آسمان به شما نان داد ،بلكه پدر من نان حقیقی را از �آسمان
به ش���ما عطا میکند33 ،زیرا نان خدا �آن است كه از �آسمان
نازل شده به جهان حیات میبخشد».
34به او گفتند« :ای �آقا ،همیشه این نان را به ما بده».
35عیسی به �آنها گفت« :من نان حیات هستم .هرکه نزد من
بیاید ،هرگز گرس���نه نخواهد شد و هرکه به من ایمان بیاورد،
هرگز تشنه نخواهد گردید36 .ا ّما چنانکه گفتم شما با اینكه مرا
دیدید ایمان نیاوردید37 .همۀ کسانیکه پدر به من میبخشد
به س���وی من خواهند �آمد و کسی را که نزد من می�آید بیرون
نخواهم كرد38 .من از �آسمان به زمین �آمدهام نه بهخاطر �آنكه
ارادۀ خود را به عمل �آورم ،بلكه ارادۀ فرستندۀ خویش را 39و ارادۀ
فرستندۀ من این است كه من از همۀ کسانیکه او به من داده
است حتّی یک نفر را هم از دست ندهم ،بلكه در روز بازپسین
�آنها را زنده كنم40 .زیرا خواست پدر من این است كه هرکس
پسر را میبیند و به او ایمان می�آورد ،صاحب حیات جاودان
گردد .و من او را در روز بازپسین زنده خواهم كرد».
41پس یهودیان ش���كایتكنان به او اعتراض كردند ،زیرا او
گفته بود« :من �آن نانی هستم كه از �آسمان نازل شده است».
�42آنها گفتند�« :آیا این مرد عیس���ی ،پسر یوسف ،نیست كه
ما پدر و مادر او را میشناسیم؟ پس چگونه میگوید' :من از
�آسمان �آمدهام»'.
43عیسی در جواب گفت« :اینقدر شكایت نكنید44 .هیچکس
نمیتواند نزد من بیاید ،مگر اینكه پدری كه مرا فرستاد او را به
1949
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طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم
ساخت45 .در كتب انبیا نوشته شده است :همه از خدا تعلیم
خواهند یافت .بنابراین هرکس صدای پدر را شنیده واز او تعلیم
گرفته باش���د ،نزد من می�آید46 .البتّ���ه هیچکس پدر را ندیده
است .فقط کس���یکه از جانب خدا �آمده پدر را دیده است.
47یقین بدانید کس���یکه به من ایمان می�آورد حیات جاودان
دارد48 .من نان حیات هس���تم49 .نیاکان ش���ما در بیابان َمنّا
را خوردند ولی مردند50 .ا ّما من دربارۀ نانی صحبت میکنم
كه از �آسمان نازل شده است و اگر کسی از �آن بخورد هرگز
نمیمیرد51 .من �آن نان زنده هستم كه از �آسمان �آمده است.
هرکه این نان را بخ���ورد تا ابد زنده خواه���د ماند و نانی كه
من خواهم داد ،بدن خودم میباشد ،كه �آن را بهخاطر حیات
جهانیان میدهم».
52یهودیان با یكدیگر به مشاجره پرداختند و میگفتند« :چگونه
این شخص میتواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم؟»
53عیس���ی پاس���خ داد« :یقین بدانید اگر بدن پسر انسان را
نخورید و خون او را نیاشامید در خودتان حیات ندارید54 .هركه
بدن مرا بخورد و خون مرا بیاشامد حیات جاودان دارد و من
در روز بازپس���ین او را زنده خواهم ساخت55 .زیرا جسم من
خوراک حقیقی و خون من نوشیدنی حقیقی است56 .هرکه
جسم مرا میخورد و خون مرا می�آشامد ،در من ساكن است
و م���ن در او57 .همان طوری که پدر زنده مرا فرس���تاد و من
به وسیلۀ پدر زنده هستم ،هرکه مرا بخورد به وسیلۀ من زنده
خواهد ماند58 .این نانی كه از �آسمان نازل شده ،مانند نانی
نیست كه نیاکان شما خوردند و مردند .زیرا هرکه از این نان
بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند».
59این چیزها را عیسی هنگامیکه در كنیسهای در كفرناحوم
تعلیم میداد فرمود.
سخنان حیات جاودانی

60بسیاری از پیروانش هنگامیکه این را شنیدند گفتند« :این
تعلیم سخت است ،چه کسی میتواند به �آن گوش دهد؟»
61وقتی عیسی احساس كرد كه پیروانش از این موضوع شكایت
میکنند ،به �آنها گفت�« :آیا این مطلب باعث لغزش شما شد؟
62پس اگر پسر انس���ان را ببینید كه به مكان اول خود صعود
میكند چه خواهید كرد؟ 63روح است كه حیات میبخشد
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ولی جسم فایدهای ندارد .سخنانی كه به شما میگویم روح و
حیات است 64ولی بعضی از شما ایمان ندارید ».زیرا عیسی
از ابتدا کسانی را كه ایمان نداش���تند و همچنین �آن کسی را
كه بعداً او را تسلیم كرد میشناخت65 .پس گفت« :به همین
دلیل به ش���ما گفتم كه هیچکس نمیتواند نزد من بیاید ،مگر
�آنكه پدر من این فیض را به او عطا كرده باشد».
66از �آن به بعد بس���یاری از پیروان او برگشتند و دیگر با او
همراهی نكردند�67 .آن وقت عیسی از دوازده حواری پرسید:
«�آیا شما هم میخواهید مرا ترک كنید؟»
68ش���معون پطرس در جواب گفت« :ای خداوند ،نزد كه
برویم؟ كلمات حیات جاودانی نزد توست69 .ما ایمان و اطمینان
داریم كه تو �آن پاک مرد خدا هستی».
70عیسی پاسخ داد�« :آیا من شما دوازده نفر را برنگزیدم؟ در
حالیكه یکی از شما ابلیسی است71 ».این را دربارۀ یهودای
اسخریوطی پسر شمعون گفت .زیرا او كه یکی از �آن دوازده
حواری بود ،قصد داشت عیسی را تسلیم كند.
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عیسی و برادران او

بع���د از �آن عیس���ی در جلی���ل مس���افرت میکرد .او
نمیخواست در یهودیه باشد چون یهودیان قصد داشتند
او را بكشند2 .همینکه عید یهودیان یعنی عید خیمهها نزدیک
ش���د3 ،برادران عیس���ی به او گفتند« :اینجا را ترک كن و به
یهودیه برو تا پیروان تو كارهایی را كه میکنی ببینند4 .کسیکه
میخواهد مشهور شود كارهای خود را پنهانی انجام نمیدهد ،تو
كه این كارها را میکنی بگذار تمام دنیا تو را ببینند5 ».چونكه
برادرانش هم به او ایمان نداشتند.
6عیسی به ایشان گفت« :هنوز وقت من نرسیده است ،ا ّما
برای شما هروقت مناسب است7 .دنیا نمیتواند از شما متن ّفر
باشد ،ا ّما از من نفرت دارد ،زیرا من دربارۀ �آن شهادت میدهم
كه كارهایش بد اس���ت8 .شما برای این عید بروید .من فعلا ً
نمی�آیم زیرا هنوز وقت من کاملا ً نرسیده است9 ».عیسی این
را به �آنان گفت و در جلیل ماند.
عیسی در اورشلیم

10بعد از �آنكه برادرانش برای عید به اورشلیم رفتند ،خود عیسی
نیز به �آنجا رفت ولی نه �آشكارا بلكه پنهانی11 .یهودیان در روزهای
عید به دنبال او میگشتند و میپرسیدند« :او كجاست؟»
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12در میان مردم دربارۀ او گفتوگوی زیادی وجود داشت.
بعضی میگفتند« :او �آدم خوبی اس���ت» و دیگران میگفتند:
«نه ،او مردم را گول میزند13 ».ا ّما به علّت ترس از یهودیان،
هیچکس دربارۀ او به طور علنی چیزی نمیگفت.
14در اواسط روزهای عید ،عیسی به معبد بزرگ �آمد و به تعلیم
دادن پرداخت15 .یهودیان با تع ّجب میگفتند« :این شخص كه
هرگز تعلیم نیافته است ،چگونه كتب مقدّس را میداند؟»
16عیسی در جواب ایشان گفت�« :آنچه من تعلیم میدهم از
خود من نیست ،بلكه از طرف فرستندۀ من است17 .کسیکه
مایل باش���د ارادۀ او را انجام دهد خواهد دانس���ت كه تعالیم
من از جانب خداس���ت یا من فقط از خود س���خن میگویم.
18هرکه از خود س���خن بگوید طالب جاه و جلال برای خود
میباشد .ا ّما کسیکه طالب جلال فرستنده خود باشد� ،آدمی
است صادق و در او ناراستی نیست19 .مگر موسی شریعت را
به شما نداد شریعتی كه هیچیک از شما به �آن عمل نمیکند؟
چرا میخواهید مرا بكشید؟»
20مردم در جواب گفتند« :تو دیو داری .چه کسی میخواهد
تو را بكشد؟»
21عیسی جواب داد« :من یک كار کردهام و همۀ شما از �آن
تع ّجب کردهاید22 .موسی قانون مربوط به ختنه را به شما داد
(هرچند از موسی شروع نشد بلكه از اجداد قوم) و شما در روز
سبت پسران خود را ختنه میکنید23 .پس اگر پسران خود را
در روز سبت ختنه میکنید تا قانون موسی شكسته نشود ،چرا
به این دلیل كه من در روز سبت به یک انسان سلامتی كامل
بخشیدم بر من خشمگین ش���دهاید؟ 24از روی ظاهر قضاوت
نكنید ،بلكه در قضاوتهای خود با انصاف باشید».
آیا او مسیح است؟

25پس بعضی از مردم اورش���لیم گفتند�« :آیا این همان کسی
نیست كه میخواهند او را بكشند؟ 26ببینید او در اینجا به طور
علنی صحبت میکند و �آنها چیزی به او نمیگویند� .آیا حكمرانان
ما واقعاً قبول دارند كه او مسیح موعود است؟ 27با وجود این ما
همه میدانیم كه این مرد اهل كجاست ،ا ّما وقتی مسیح ظهور
كند هیچکس نخواهد دانست كه او اهل كجاست».
28از ای���ن رو وقتی عیس���ی در معبد ب���زرگ تعلیم میداد با
صدای بلند گفت« :ش���ما مرا میشناسید و میدانید كه اهل
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كجا هستم .ولی من به دلخواه خود نیامدهام زیرا فرستنده من
حق است و شما او را نمیشناسید29 .ا ّما من او را میشناسم
زیرا از جانب او �آمدهام و او مرا فرستاده است».
30در این وقت �آنها خواستند او را دستگیر كنند ،ا ّما هیچکس
دست به طرف او دراز نكرد ،زیرا وقت او هنوز نرسیده بود.
31ولی عدّۀ زیادی به او ایم���ان �آوردند و میگفتند�« :آیا وقتی
مسیح ظهور كند از این شخص بیشتر معجزه مینماید؟»
كوشش برای بازداشت عیسی

32فریسیان �آنچه را كه مردم دربارۀ او به طور پنهانی میگفتند
شنیدند .پس �آنها و سران كاهنان پاسبانانی فرستادند تا عیسی
را بازداشت كنند�33 .آنگاه عیسی گفت« :فقط مدّت كوتاهی
با ش���ما خواهم بود و بعد به نزد فرستندۀ خود خواهم رفت.
34شما به دنبال من خواهید گشت ،ا ّما مرا نخواهید یافت و
به جاییکه من خواهم بود شما نمیتوانید بیایید».
35پس یهودیان به یكدیگر گفتند« :كجا میخواهد برود كه
ما نتوانیم او را پیدا كنیم� ،آیا میخواهد نزد كس���انی برود كه
در میان یونانیان پراكنده هس���تند و به یونانیان تعلیم دهد؟ او
میگوید'36 :به دنبال من خواهید گشت ا ّما مرا نخواهید یافت
و به جاییکه من خواهم بود شما نمیتوانید بیایید '.مقصود او
از این حرف چیست؟»
نهرهای آب حیات

37در �آخرین روز كه مهمترین روز عید بود ،عیسی ایستاد و
با صدای بلند گفت« :اگر کس���ی تشنه است نزد من بیاید و
بنوشد38 .چنانکه كلام خدا میفرماید' :نهرهای �آب زنده از
درون �آن کسیکه به من ایمان بیاورد جاری خواهد گشت»'.
39این س���خنان را دربارۀ روحالقدس ،ك���ه میباید به مؤمنین
او داده ش���ود میگفت و چون هنوز عیس���ی جلال نیافته بود
روحالقدس عطا نشده بود.
جمعیت
دودستگی در میان
ّ

40بسیاری از کسانیکه این س���خن را شنیدند گفتند« :این
مرد واقعاً همان نبی موعود است»
41دیگران گفتند« :او مسیح است ».و ع ّدهای هم گفتند�« :آیا
مسیح از جلیل ظهور میکند؟ 42مگر کتابمقدّس نمیگوید كه
مسیح باید از خاندان داوود و اهل دهكدۀ داوود یعنی بیتلحم
باشد؟» 43به این ترتیب دربارۀ او در میان جمع ّیت دودستگی به
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وجود �آمد44 .ع ّدهای خواستند او را دستگیر كنند ،ا ّما هیچکس
به طرف او دست دراز نكرد.
بیایمانی سران یهود

45بعد از �آن پاسبانان نزد سران كاهنان و فریسیان برگشتند.
�آنها از پاسبان پرسیدند« :چرا او را نیاوردید؟»
46پاسبان جواب دادند« :تا به حال هیچکس مانند این مرد
سخن نگفته است».
47فریسیان در پاسخ گفتند�« :آیا او شما را هم گمراه كرده
است؟ �48آیا کسی از رؤسا و فریسیان به او گرویده است؟ 49و
ا ّما این �آدمهایی كه از شریعت بیخبرند ،ملعون هستند!»
50نیقودیموس ،كه در شب به دیدن عیسی �آمده بود و یکی
از �آنها بود ،از �آنها پرسید�«51 :آیا شریعت به ما اجازه میدهد
کسی را محكوم كنیم بدون �آنكه به سخنان او گوش دهیم و
بدانیم چه كار كرده است؟»
52در پاسخ به او گفتند« :مگر تو نیز جلیلی هستی؟ بررسی
كن و ببین كه هیچ نبیای از جلیل ظهور نكرده است».
[53پس �آنها همه به خانههای خود رفتند.
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زنی كه در هنگام زنا گرفته شد

ا ّما عیسی به كوه زیتون رفت 2و صبح زود باز به معبد
بزرگ �آم���د و همۀ مردم به دور او جمع ش���دند و او
نشست و به تعلیم دادن �آنها مشغول شد3 .در این وقت علما
و فریس���یان زنی را كه در هنگام عمل زن���ا گرفته بودند نزد او
�آوردند و در وسط برپا داشتند �4آنان به او گفتند« :ای استاد،
این زن را در هنگام عمل زنا گرفتهایم5 .موسی در تورات به ما
دستور داده است كه چنین زنهایی باید سنگسار شوند .ا ّما تو
در این باره چه میگویی؟» �6آنان از روی امتحان این را گفتند
تا دلیلی برای اتّهام او پیدا كنند .ا ّما عیسی سر بزیر افكند و با
انگشت خود روی زمین مینوشت7 .ولی چون �آنان با اصرار به
سؤال خود ادامه دادند ،عیسی سر خود را بلند كرد و گفت:
«�آن کس���یکه در میان شما بیگناه اس���ت سنگ اول را به او
بزند8 ».عیسی باز سر خود را بزیر افكند و بر زمین مینوشت.
9وقتی �آنها این را ش���نیدند ،از پیران شروع كرده یک به یک
بیرون رفتند و عیس���ی تنها با �آن زن كه در وسط ایستاده بود،
باقی ماند10 .عیس���ی سر خود را بلند كرد و به �آن زن گفت:
«�آنها كجا رفتند؟ کسی تو را محكوم نكرد؟»
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11زن گفت« :هیچکس ای �آقا ».عیسی گفت« :من هم تو
را محكوم نمیکنم ،برو و دیگر گناه نكن]».
عیسی نور جهان است

12عیسی باز به مردم گفت« :من نور جهان هستم ،کسیکه
از من پیروی كند در تاریكی سرگردان نخواهد شد ،بلكه نور
حیات را خواهد داشت».
13فریسیان به او گفتند« :تو دربارۀ خودت شهادت میدهی
پس شهادت تو اعتباری ندارد».
14عیسی در پاس���خ گفت« :من حتّی اگر بر خود شهادت
بدهم ،شهادتم معتبر است ،زیرا من میدانم از كجا �آمدهام و
به كجا میروم ولی شما نمیدانید كه من از كجا �آمدهام و به
كجا میروم15 .شما از نظر انسانی قضاوت میکنید ،ولی من
دربارۀ هیچکس چنین قضاوت نمیکن���م16 .اگر قضاوت هم
بكنم قضاوت من درست است ،چون در این كار تنها نیستم،
بلكه پدری كه مرا فرستاد نیز با من است17 .در شریعت شما
هم نوشته شده است ،كه گواهی دو شاهد معتبر است18 :یکی
خود من هستم كه برخود شهادت میدهم و شاهد دیگر ،پدری
است كه مرا فرستاد».
19به او گفتند« :پدر تو كجاست؟» عیسی پاسخ داد« :شما نه مرا
میشناسید و نه پدر مرا .اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز میشناختید».
20عیسی این سخنان را هنگامیکه در بیتالمال معبد بزرگ
تعلیم میداد گفت و کسی به طرف او دست دراز نكرد ،زیرا
وقت او هنوز نرسیده بود.
جاییکه من میروم شما نمیتوانید بیایید

21باز عیسی به ایشان گفت« :من میروم و شما به دنبال من
خواهید گشت ولی در گناهان خود خواهید مرد و به جاییکه
من میروم نمیتوانید بیایید».
22یهودیان به یكدیگ���ر گفتند« :وقتی میگوید جاییکه من
میروم ش���ما نمیتوانید بیایید� ،آیا منظورش این اس���ت كه او
میخواهد خودش را بكشد؟»
23عیسی به �آنها گفت« :شما به این عالم پایین تعلّق دارید
و من از عالم بالا �آمدهام ،شما از این جهان هستید ،ولی من
از این جهان نیس���تم24 .به این جهت به ش���ما گفتم كه در
گناهان خود خواهید مرد .اگر ایمان نیاورید كه من او هستم،
در گناهان خود خواهید مرد».
1955
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�25آنان از او پرسیدند« :تو كیستی؟» عیسی جواب داد« :من
همان کسی هس���تم كه از اول هم به شما گفتم26 .چیزهای
زیادی دارم كه دربارۀ شما بگویم و داوری نمایم ا ّما فرستندۀ
من حق است و من �آنچه را كه از او شنیدهام به جهان اعلام
میکنم».
�27آنها نفهمیدند كه او دربارۀ پدر با �آنان صحبت میکند.
28به همین دلیل عیسی به �آنان گفت« :وقتی شما پسر انسان
را از زمین بلند كردید �آن وقت خواهید دانست كه من او هستم
و از خود كاری نمیکنم ،بلكه همانطور كه پدر به من تعلیم
داده است س���خن میگویم29 .فرستندۀ من با من است .پدر
مرا تنها نگذاش���ته است ،زیرا من همیش���ه �آنچه او را خشنود
میسازد به عمل می�آورم».
30در نتیجۀ این سخنان بسیاری به او گرویدند.
آزادی و بردگی

31سپس عیس���ی به یهودیانی كه به او گرویده بودند گفت:
«اگر مطابق تعالیم من عمل كنید ،در واقع شاگردان من خواهید
بود 32و حقیقت را خواهید ش���ناخت و حقیقت شما را �آزاد
خواهد كرد».
�33آنها ب���ه او جواب دادند« :ما فرزندان ابراهیم هس���تیم و
هرگز بردۀ كس���ی نبودهایم .مقصود تو از اینكه میگویی شما
�آزاد خواهید شد چیست؟»
34عیسی به ایشان گفت« :یقین بدانید كه هرکسی كه گناه
میکند بردۀ گناه اس���ت 35و برده همیشه در میان اهل خانه
نمیماند ولی پسر همیش���ه میماند36 .پس اگر پسر ،شما را
�آزاد سازد واقعاً �آزاد خواهید بود37 .میدانم كه شما فرزندان
ابراهیم هستید .ا ّما چون تعالیم من در دلهای شما جایی ندارد،
میخواهید مرا بكشید38 .من دربارۀ �آنچه در حضور پدر دیدهام
سخن میگویم و شما هم �آنچه را از پدر خود �آموختهاید ،انجام
میدهید».
�39آنها در پاسخ گفتند« :ابراهیم پدر ماست».
عیسی به �آنها گفت« :اگر فرزندان ابراهیم میبودید ،کارهای او
را بجا می�آورید40 ،ولی حالا میخواهید مرا بكشید ،درحالیکه
من همان کسی هستم كه حقیقت را �آنچنانکه از خدا شنیدهام
به شما میگویم .ابراهیم چنین کاری نكرد41 .شما كارهای
پدر خود را بجا می�آورید».
1956
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�آنها به او گفتند« :ما حرامزاده نیستیم ،ما یک پدر داریم و
�آن خود خداست».
42عیسی به �آنها گفت« :اگر خدا پدر شما میبود ،مرا دوست
میداشتید؛ زیرا من از جانب خدا �آمدهام و در بین شما هستم.
من خودسرانه نیامدهام ،بلكه او مرا فرستاد43 .چرا سخنان مرا
نمیفهمید؟ برای اینكه طاقت شنیدن چنین سخنانی را ندارید.
44شما فرزندان پدر خود ،ابلیس هستید و �آرزوهای پدر خود را به
عمل می�آورید .او از اول قاتل بود و از راستی بیخبر است ،چون
در او هیچ راس���تی نیست .وقتی دروغ میگوید مطابق سرشت
خود رفتار مینماید؛ زیرا دروغگو و پدر تمام دروغهاست45 .ا ّما
من چون حقیقت را به شما میگویم ،به من ایمان نمی�آورید.
46کدامیک از شما میتواند گناهی به من نسبت دهد؟ پس اگر
من حقیقت را میگویم ،چرا به من ایمان نمی�آورید؟ 47کسیکه
از خدا باش���د ،به كلام خدا گوش میدهد .شما به كلام خدا
گوش نمیدهید ،چون از خدا نیستید».
عیسی و ابراهیم

48یهودیان در جواب به او گفتند�« :آیا درست نگفتیم كه تو
سامری هستی و دیو داری؟»
49عیس���ی گفت« :من دیو ندارم ،بلكه به پدر خود احترام
میگذارم ولی شما مرا بیحرمت میسازید50 .من طالب جلال
خود نیستم ،كس دیگری هست كه طالب �آن است و او قضاوت
میکند51 .یقین بدانید اگر کسی از تعالیم من اطاعت نماید،
هرگز نخواهد مرد».
52یهودیان به او گفتند« :حالا مطمئن شدیم كه تو دیو داری.
ابراهیم و همۀ انبیا مردند ولی تو میگویی :هرکه از تعالیم من
اطاعت نماید ،هرگز نخواهد مرد�53 .آیا تو از پدر ما ابراهیم و
همۀ انبیایی كه مردهاند بزرگتری؟ فكر میکنی كه هستی؟»
54عیسی پاسخ داد« :اگر من خود را �آدم بزرگی بدانم این
بزرگی ارزشی ندارد� ،آن پدر من است كه مرا بزرگی و جلال
میبخشد ،همان کسیکه ش���ما میگویید خدای شماست.
55ش���ما هیچوقت او را نشناختهاید ،ا ّما من او را میشناسم و
اگر بگویم كه او را نمیشناس���م ،مانند شما دروغگو خواهم
بود ،ولی من او را میشناسم و �آنچه میگوید اطاعت میکنم.
56پدر شما ابراهیم از اینكه امید داشت روز مرا ببیند ،خوشحال
بود و �آن را دید و شادمان شد».
1957
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57یهودیان به او گفتند« :تو هنوز پنجاه سال هم نداری پس
چگونه ممكن است ،ابراهیم را دیده باشی؟»
58عیس���ی به ایش���ان گفت« :یقین بدانید كه پیش از تولّد
ابراهیم ،من بودهام و هستم».
�59آنها سنگ برداشتند كه به سوی عیسی پرتاب كنند ولی از
نظر مردم دور شد و معبد بزرگ را ترک كرد و رفت.

9

عیسی كور مادرزاد را شفا میدهد

وقتی از محلی میگذش���ت ،كور م���ادرزادی را دید.
2شاگردانش از او پرسیدند« :ای استاد ،به علّت گناه
چه کسی بود كه این مرد ،نابینا به دنیا �آمد؟ خود او گناهكار
بود یا والدینش؟»
3عیسی جواب داد« :نه از گناه خودش بود و نه از والدینش،
بلكه تا در وجود او كارهای خدا �آشكار گردد4 .تا وقتی روز
است ،باید كارهای فرس���تندۀ خود را به انجام برسانیم .وقتی
ش���ب می�آید کس���ی نمیتواند كار كند5 .ت���ا وقتی در جهان
هستم ،نور جهانم».
6وقتی این را گفت �آب دهان به زمین انداخت و با �آن گل
ساخت و گل را به چشمان كور مالید 7و به او گفت« :برو و
در حوض سیلوحا (یعنی فرستاده) چشمهای خود را بشوی».
پس رفت و شست و با چشمان باز برگشت.
8پس همسایگان و کسانیکه او را در وقتیکه گدایی میکرد
میشناختند گفتند�« :آیا این همان شخصی نیست كه مینشست
و گدایی میکرد؟»
9بعضی گفتند« :این همان شخص است ».ا ّما دیگران گفتند:
«نه این شخص به او ش���باهت دارد ».ولی او خودش گفت:
«من همان شخص هستم».
10از او پرسیدند« :پس چشمان تو چگونه باز شد؟»
11او در جواب گفت« :شخصی كه اسمش عیسی است گل ساخت
و به چشمان من مالید و به من گفت كه به حوض سیلوحا بروم و
بشویم .من هم رفتم و چشمهای خود را شستم و بینا شدم».
�12آنه���ا پرس���یدند�« :آن ش���خص كجاس���ت؟» پاس���خ داد:
«نمیدانم».
تحقیق فریسیان دربارۀ شفای كور مادرزاد

�13آنها �آن مرد را كه قبلا ً نابینا بود ،نزد فریسیان بردند14 ،زیرا
عیسی در روز سبت گل ساخته و چشمان او را باز كرده بود.
1958
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15در این وقت فریس���یان از او پرس���یدند كه چگونه بینا شده
اس���ت� .آن مرد به �آنان گفت« :او روی چشمانم گل مالید و
من شستم و حالا میتوانم ببینم».
16ع ّدهای از فریس���یان گفتند« :این ش���خص از جانب خدا
نیست چون قانون سبت را رعایت نمیکند».
دیگران گفتند« :ش���خص گناهكار چگون���ه میتواند چنین
معجزاتی بنماید؟» و در میان �آنان دو دستگی به وجود �آمد.
�17آنها باز هم از �آن شخص كه نابینا بود پرسیدند« :نظر تو
دربارۀ �آن کسیکه میگویی چشمان تو را باز كرد چیست؟»
او پاسخ داد« :او یک نبی است».
18ولی یهودیان باور نمیکردند كه �آن مرد كور بوده و بینایی
خود را باز یافته است تا اینكه والدین او را احضار كردند19 .از
�آنان پرسیدند�« :آیا این مرد پسر شماست؟ �آیا شهادت میدهید كه
كور به دنیا �آمده است؟ پس چگونه اكنون میتواند ببیند؟»
20والدین �آن ش���خص در جواب گفتند« :ما میدانیم كه او
فرزند ما میباشد و نابینا به دنیا �آمده اس���ت21 .ا ّما نمیدانیم
اكنون چگونه میتواند ببیند یا چه كس���ی چش���مان او را باز
كرده است .از خودش بپرسید ،او بالغ است و حرف خود را
خواهد زد22 ».والدین او چون از یهودیان میترسیدند اینطور
جواب دادند ،زیرا یهودیان قبلا ً توافق كرده بودند كه هركس
اقرار كند كه عیسی ،مسیح است او را از كنیسه اخراج نمایند.
23از این جهت والدین �آن مرد گفتند« :از خودش بپرسید ،او
بالغ است».
24پس برای ب���ار دوم �آن مرد را كه قبل���ا ً كور بود ،احضار
كرده گفتند« :س���وگند یاد كن كه حقیقت را خواهی گفت.
ما میدانیم كه این شخص گناهكار است».
�25آن مرد پاسخ داد« :اینکه او گناهكار است یا نه من نمیدانم
فقط یک چیز میدانم كه كور بودم و اكنون میبینم».
�26آنها پرسیدند« :با تو چه كرد؟ چگونه چشمان تو را باز نمود؟»
27جواب داد« :من همین حالا به شما گفتم و گوش ندادید.
چرا میخواهید دوباره بشنوید؟ �آیا شما هم میخواهید شاگرد
او بشوید؟» 28پس به او دشنام دادند و گفتند« :خودت شاگرد
او هستی ،ما شاگرد موسی هستیم29 .ما میدانیم كه خدا با
موسی سخن گفت ولی در مورد این شخص ،ما نمیدانیم كه
او از كجا �آمده است».
1959
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�30آن مرد در جواب �آنان گفت« :چیز عجیبی است كه شما
نمیدانید او از كجا �آمده است درحالیکه چشمان مرا باز كرده
است31 .همه میدانیم كه خدا دعای گناهكاران را نمیشنود
ولی اگر کسی خداپرست باشد و ارادۀ خدا را بجا �آورد ،خدا
دعاهای او را میشنود32 .از ابتدای پیدایش عالم شنیده نشده
كه کسی چشمان كور مادرزادی را باز كرده باشد33 .اگر این
مرد از جانب خدا نیامده بود ،نمیتوانست کاری بكند».
34به او گفتند« :تو كه در گناه متولّد ش���دهای ،به ما تعلیم
میدهی؟» و بعد او را از كنیسه بیرون انداختند.
كور دالن

35وقتی عیسی شنید كه او را از كنیسه بیرون کردهاند ،او را
پیدا كرد و از او پرسید�« :آیا به پسر انسان ایمان داری؟»
�36آن م���رد پاس���خ داد« :ای �آق���ا ،كیس���ت تا ب���ه او ایمان
�آورم؟»
37عیس���ی به او گفت« :تو او را دیدهای و او همان کسی
است كه اكنون با تو سخن میگوید».
38او گف���ت« :خداوندا ،ایمان دارم ».و در مقابل عیس���ی
سجده كرد.
39عیس���ی س���پس گفت« :من بهخاطر داوری به این جهان
�آمدهام تا كوران بینا و بینایان كور شوند».
40بعضی از فریس���یان كه در اطراف او بودند این سخنان را
شنیدند و به او گفتند�« :آیا مقصودت این است كه ما هم كور
هستیم؟» 41عیسی به ایشان گفت« :اگر كور میبودید گناهی
نمیداشتید ،ا ّما چون میگویید بینا هستیم ،به همین دلیل هنوز
در گناه هستید».

10

َم َثل آغل گوسفندان

«یقین بدانید هرکه از در به �آغل گوسفندان وارد نشود
بلكه از راه دیگری بالا برود او دزد و راهزن است.
2ا ّما کسیکه از در وارد شود شبان گوسفندان است3 .دربان
در را برای او باز میکند و گوس���فندان صدایش را میشنوند.
او گوسفندان خود را به نام میخواند و �آنان را بیرون میبرد.
4وقتی گوسفندان خود را بیرون م ی َبرد ،خودش در جلوی �آنها
حركت میکند و گوسفندان 5به دنبالش میروند زیرا صدای
او را میشناسند .به دنبال غریبه نمیروند بلكه از او میگریزند
زیرا صدای غریبهها را نمیشناسند».
1960
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6عیس���ی این َمثَل را برای ایشان �آورد ولی �آنها مقصود او را
نفهمیدند.
شبان نیكو

7پس عیس���ی بار دیگر به �آنها گف���ت« :یقین بدانید كه من
برای گوسفندان در هستم8 .همۀ کسانیکه قبل از من �آمدند،
دزد و راهزن بودند و گوسفندان به صدای �آنان گوش ندادند.
9من در هستم ،هرکه به وسیلۀ من وارد شود نجات مییابد و
به داخل و خارج میرود و علوفه پیدا میکند10 .دزد می�آید تا
بدزدد ،بكشد و نابود سازد .من �آمدهام تا �آدمیان حیات یابند
و �آن را به طور كامل داشته باشند.
«11من ش���بان نیكو هس���تم ،ش���بان نیكو جان خود را برای
گوس���فندان فدا میس���ازد12 .ا ّما مزدوری كه شبان نیست و
گوس���فندان به او تعلّ���ق ندارند وقتی ببیند ك���ه گرگ می�آید،
گوس���فندان را میگذارد و فرار میکند� .آن���گاه گرگ به گلّه
حمله میکند و گوسفندان را پراكنده میسازد13 .او میگریزد
چون مزدور اس���ت و به فكر گوسفندان نیس���ت14 .من شبان
نیكو هستم ،من گوس���فندان خود را میشناسم و �آنها هم مرا
میشناس���ند15 .همانطور كه پدر مرا میشناسد ،من هم پدر
را میشناس���م و جان خود را در راه گوسفندان فدا میسازم.
16من گوسفندان دیگری هم دارم كه از این گلّه نیستند ،باید
�آنها را نیز بیاورم� .آنها صدای مرا خواهند ش���نید و یک گلّه و
یک شبان خواهند شد.
«17پدرم مرا دوست دارد زیرا من جان خود را فدا میکنم تا
�آن را بار دیگر بازیابم18 .هیچکس جان مرا از من نمیگیرد،
من به میل خود �آن را فدا میکن���م .اختیار دارم كه �آن را فدا
سازم و اختیار دارم كه �آن را باز به دست �آورم .پدر این دستور
را به من داده است».
19بهخاطر این سخنان ،بار دیگر در بین یهودیان دودستگی
به وجود �آمد20 .بسیاری از �آنان گفتند« :او دیو دارد و دیوانه
است .چرا به سخنان او گوش میدهید؟»
21دیگران گفتند« :کسیکه دیو دارد نمیتواند اینطور سخن
بگوید� .آیا دیو میتواند چشمان كور را باز نماید؟»
یهودیان عیسی را نمیپذیرند

22وقتی عید تقدیس در اورشلیم فرا رسید ،زمستان بود 23و
عیس���ی در صحن معبد بزرگ و در داخل رواق سلیمان قدم
1961
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میزد24 .یهودیان در اطراف او گرد �آمدند و از او پرس���یدند:
«تا چهموقع م���ا را در بیتکلیفی نگاه میداری؟ اگر مس���یح
هستی �آشكارا بگو».
25عیسی گفت« :من به شما گفتهام ا ّما شما باور نمیكنید.
كارهایی كه به نام پدر انجام میدهم بر من شهادت میدهند.
26ا ّما ش���ما ،چون گوس���فندان من نیس���تید ایمان نمی�آورید.
27گوسفندان من صدای مرا میشنوند و من �آنها را میشناسم و
�آنها به دنبال من می�آیند28 .من به �آنها حیات جاودان میبخشم
و �آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچکس نمیتواند �آنها را
از دست من بگیرد29 .پدری كه �آنان را به من بخشیده است
از همه بزرگتر است و هیچکس نمیتواند �آنها را از دست پدر
من بگیرد30 .من و پدر یک هستیم».
31بار دیگر یهودیان سنگ را برداشتند تا او را سنگسار كنند.
32عیس���ی به �آنها گف���ت« :من از جانب پ���در كارهای نیک
بسیاری در برابر شما انجام دادهام بهخاطر کدامیک از �آنها مرا
سنگسار میکنید؟»
33یهودیان در جواب گفتند« :برای كارهای نیک نیست كه
میخواهیم تو را سنگسار كنیم ،بلكه بهخاطر كفرگفتن توست.
تو كه یک انسان هستی و ا ّدعای الوه ّیت میکنی!»
34عیسی در جواب گفت« :مگر در شریعت شما نوشته نشده
است كه شما خدایان هستید؟ 35اگر خدا كسانی را كه كلام
او را دریافت کردهاند خدایان خوانده است و ما میدانیم كه
كلام خدا هرگز باطل نمیشود36 ،پس چرا به من كه پدر ،مرا
برگزیده و به جهان فرستاده است نسبت كفرگویی میدهید،
وقتی میگویم پس���ر خدا هس���تم؟ 37اگر من كارهای پدرم را
بجا نمی�آورم ،به من ایمان نیاوری���د38 .ا ّما اگر كارهای او را
انجام میدهم حتّی اگر به من ایمان نمی�آورید به كارهای من
ایمان �آورید و بدانید و مطمئن ش���وید كه پدر در من است و
من در او».
39پس بار دیگر �آنها میخواس���تند او را دستگیر كنند ا ّما از
نظر ایشان دور شد.
40باز عیسی از رود اردن گذشته به جاییکه یحیی قبلا ً تعمید
میداد ،رفت و در �آنجا ماند41 .بسیاری از مردم نزد او �آمدند و
گفتند« :یحیی هیچ معجزهای نكرد ا ّما �آنچه او دربارۀ این مرد
گفت راست بود42 ».در �آنجا بسیاری به عیسی گرویدند.
1962
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مرگ ایلعازر

مردی به نام ایلعازر ،از اهالی بیتعنیا یعنی دهكدۀ
مریم و خواهرش مرتا ،مریض بود2 .مریم همان بود
كه ب���ه پاهای خداوند عطر ریخت و �آنها را با گیس���وان خود
خشک كرد و اكنون برادرش ایلعازر بیمار بود3 .پس خواهرانش
برای عیسی پیغام فرستادند كه« :ای خداوند� ،آن کسیکه تو
او را دوست داری بیمار است».
4وقتی عیسی این را شنید گفت« :این بیماری به مرگ او منجر
نخواهد ش���د بلكه وسیلهای برای جلال خداست تا پسر خدا
نیز از این راه جلال یابد5 ».عیسی مرتا و خواهر او و ایلعازر را
دوست میداشت6 .پس وقتی از بیماری ایلعازر باخبر شد دو
روز دیگر در جاییکه بود توقّف كرد 7و سپس به شاگردانش
گفت« :بیایید باز با هم به یهودیه برویم».
8ش���اگردان به او گفتند« :ای اس���تاد ،هنوز از �آن وقت كه
یهودیان میخواستند تو را سنگسار كنند ،چیزی نگذشته است.
�آیا باز هم میخواهی به �آنجا بروی؟»
9عیسی پاسخ داد�« :آیا یک روز دوازده ساعت نیست؟ کسیکه
در روز راه میرود لغزش نمیخورد زیرا نور این جهان را میبیند.
10ا ّما اگر کسی در شب راه برود میلغزد ،زیرا در او هیچ نوری
وجود ندارد11 ».عیسی این را گفت و افزود« :دوست ما ایلعازر
خوابیده است ا ّما من میروم تا او را بیدار كنم».
12شاگردان گفتند« :ای خداوند ،اگر او خواب باشد حتماً
خوب خواهد شد».
13عیسی از مرگ او س���خن میگفت ا ّما �آنها تص ّور كردند
مقصود او خواب معمولی است�14 .آنگاه عیسی به طور واضح
به �آنها گفت« :ایلعازر مرده است15 .بهخاطر شما خوشحالم
كه �آنجا نبودهام چون حالا میتوانید ایمان بیاورید .بیایید نزد
او برویم».
16توما كه او را دوقلو میگفتند به س���ایر ش���اگردان گفت:
«بیایید ما هم برویم تا با او بمیریم».
عیسی قیامت و حیات است

17وقتی عیسی به �آنجا رسید ،معلوم شد كه چهار روز است
او را دفن کردهاند18 .بیتعنیا كمتر از سه کیلومتر از اورشلیم
فاصله داشت 19و بسیاری از یهودیان نزد مرتا و مریم �آمده بودند
تا بهخاطر مرگ برادرشان �آنها را تسلّی دهند.
1963
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20مرتا به محض �آنكه شنید عیسی در راه است ،برای استقبال
او بیرون رفت ولی مریم در خانه ماند21 .مرتا به عیسی گفت:
«خداوندا ،اگر تو اینجا میبودی ،برادرم نمی ُمرد22 .با وجود
ای���ن میدانم كه ال�آن ه���م هرچه از خدا بخواه���ی به تو عطا
خواهد كرد».
23عیسی گفت« :برادرت باز زنده خواهد شد».
24مرت���ا گفت« :میدانم ك���ه او در روز قیامت زنده خواهد
شد».
25عیس���ی گفت« :من قیامت و حیات هستم .کسیکه به
من ایمان بیاورد حتّی اگر بمیرد ،حیات خواهد داشت؛ 26هر
کسیکه زنده باشد و به من ایمان بیاورد ،هرگز نخواهد مرد.
�آیا این را باور میکنی؟»
27مرتا گفت�« :آری ،خداوندا! من ایمان دارم كه تو مسیح
و پسر خدا هستی كه میباید به جهان بیاید».
عیسی گریه میکند

28مرتا پس از اینك���ه این را گفت رفت و خواهر خود مریم
را صدا كرد و به طور پنهانی به او گفت« :اس���تاد �آمده است
و تو را میخواهد29 ».وقتی مریم این را ش���نید ،فوراً بلند شد
و به طرف عیسی رفت30 .عیسی هنوز به دهكده نرسیده بود
بلكه در همان جایی بود كه مرتا به دیدن او رفت31 .یهودیانی
كه برای تسلّیدادن به مریم در خانه بودند وقتی دیدند كه او
با عجله برخاس���ته و از خانه بیرون میرود به دنبال او رفتند و
با خود میگفتند كه او میخواهد به س���ر قبر برود تا در �آنجا
گریه كند.
32همینکه مریم به جاییکه عیسی بود �آمد و او را دید ،به
پاهای او افتاده گفت« :خداوندا ،اگر در اینجا میبودی برادرم
نمی ُمرد».
33عیسی وقتی او و یهودیانی را كه همراه او بودند ،گریان
دید؛ از دل �آهی كشید و سخت مت�أثّر شد 34و پرسید« :او را
كجا گذاشتهاید؟» جواب دادند« :خداوندا ،بیا و ببین».
35اشک از چشمان عیسی سرازیر شد36 .یهودیان گفتند:
«ببینید چقدر او را دوست داشت؟»
37ا ّم���ا بعضی گفتن���د� « :آیا این مرد كه چش���مان کور
را باز كرد ،نمیتوانس���ت کاری بكند ك���ه جلوی مرگ
ایلع���ازر را بگی���رد؟»
1964
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ایلعازر زنده میشود

38پس عیسی درحالیکه از دل �آه میکشید به سر قبر �آمد .قبر
غاری بود كه سنگی جلوی �آن گذاشته بودند39 .عیسی گفت:
«سنگ را بردارید ».مرتا خواهر ایلعازر گفت« :خداوندا ،ال�آن
چهار روز از مرگ او میگذرد و متع ّفن شده است».
40عیس���ی به او گفت�« :آیا به تو نگفتم كه اگر ایمان داشته
باشی ،جلال خدا را خواهی دید؟» 41پس سنگ را از جلوی قبر
برداشتند� .آنگاه عیسی به �آسمان نگاه كرد و گفت« :ای پدر ،تو
را شكر میکنم كه سخن مرا شنیدهای42 .من میدانستم كه تو
همیشه سخن مرا میشنوی ولی بهخاطر کسانیکه اینجا ایستادهاند،
این را گفتم تا �آنها ایمان بیاورند كه تو مرا فرستادهای43 ».پس از
این سخنان ،عیسی با صدای بلند فریاد زد« :ای ایلعازر ،بیرون
بیا�44 ».آن مرده ،درحالیکه دستها و پاهایش با كفن بسته شده و
صورتش با دستمال پوشیده بود بیرون �آمد .عیسی به �آنها گفت:
«او را باز كنید و بگذارید برود».
توطئه علیه عیسی

(متّی 126: 5-و مرقس 114: 2-و لوقا 122:)2-

45بس���یاری از یهودیانی كه برای دیدن مری���م �آمده بودند،
وقتی �آنچه را عیس���ی انجام داد مش���اهده كردند ،به او ایمان
�آوردند46 .ا ّما بعضی از �آنها نزد فریس���یان رفتند و كارهایی را
كه عیسی انجام داده بود به �آنها گزارش دادند47 .فریسیان و
سران كاهنان با شورای بزرگ یهود جلسهای تشكیل دادند و
گفتند« :چه باید كرد؟ این مرد معجزات زیادی میکند48 .اگر
او را همینطور �آزاد بگذاریم ،هم���ۀ مردم به او ایمان خواهند
�آورد و �آن وقت رومی���ان خواهند �آمد و معبد بزرگ و ملّت ما
را خواهند گرفت».
49یکی از �آنها یعنی قیافا كه در �آن س���ال ،كاهن اعظم بود
گفت« :شما اصلا ً چیزی نمیدانید50 .متو ّجه نیستید كه لازم
است یکنفر بهخاطر قوم بمیرد تا ملّت ما به كلّی نابود نشود».
51او این سخن را از خود نگفت ،بلكه چون در �آن سال كاهن
اعظم بود ،پیش���گویی كرد كه عیسی میباید در راه قوم یهود
بمیرد52 ،و ن���ه تنها در راه �آن قوم بلكه تا فرزندان خدا را كه
پراكنده هستند به صورت یک بدن واحد به هم بپیوندد.
53از �آن روز به بعد �آنها توطئه قتل او را چیدند54 .بعد از �آن
عیسی دیگر به طور علنی در بین یهودیان رفت و �آمد نمیکرد،
1965
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بلكه از �آنجا به ناحیهای نزدیک بیابان ،به شهری به نام افرایم
رفت و با شاگردان خود در �آنجا ماند.
55عید فصح یهودیان نزدیک بود و عدّۀ زیادی از �آبادیهای
اطراف به اورشلیم �آمدند تا قبل از عید خود را تطهیر نمایند.
�56آنها در جستجوی عیسی بودند و در معبد بزرگ به یكدیگر
میگفتند« :او به جشن نخواهد �آمد .نظر شما چیست؟» 57ا ّما
سران كاهنان و فریسیان دستور داده بودند كه هرکه بداند عیسی
كجاست ،اطّلاع دهد تا او را دستگیر نمایند.

12

تدهین عیسی به وسیلۀ مریم

(متّی 626:13-؛ مرقس 314:)9-

ش���ش روز قبل از عید فصح ،عیسی به بیتعنیا،
محل زندگی ایلعازر یعنی همان کسیکه او را پس
از مردن ،زنده كرده بود� ،آمد�2 .آنها در �آنجا برای او ش���امی
ته ّیه دیدند .مرتا خدمت میکرد و ایلعازر با مهمانان ،پهلوی
عیسی بر سر سفره نشست�3 .آنگاه مریم پیمانهای از عطر بسیار
گرانبها كه روغن س���نبل خالص بود� ،آورد و بر پاهای عیسی
ریخت و با گیسوان خود �آنها را خشک كرد به طوری که �آن
خانه از بوی عطر پر شد4 .در این وقت یهودای اسخریوطی پسر
شمعون كه یکی از حواریون عیسی بود و بزودی او را تسلیم
میکرد گفت«5 :چرا این عطر به س���یصد س ّکۀ نقره فروخته
نشد تا پول �آن به فقرا داده شود؟» 6او این را از روی دلسوزی
برای فقرا نگفت ،بلكه به این دلیل گفت كه خودش مسئول
كیسۀ پول و شخص دزدی بود و از پولی كه به او میدادند،
برمیداشت7 .عیسی گفت« :با او کاری نداشته باش ،بگذار
�آن را تا روزی كه مرا دفن میکنند نگه دارد8 .فقرا همیشه در
بین شما خواهند بود ا ّما من همیشه با شما نخواهم بود».
توطئه علیه ایلعازر

9عدّۀ زیادی از یهودیان شنیدند كه عیسی در �آنجاست .پس
�آمدند تا نه تنها عیسی بلكه ایلعازر را هم كه زنده كرده بود،
ببینند10 .بنابراین سران كاهنان تصمیم گرفتند كه ایلعازر را نیز
بكشند11 ،زیرا او باعث شده بود بسیاری از یهودیان از رهبران
خود رویگردان شده ،به عیسی ایمان �آورند.
ورود مظ ّفرانۀ عیسی به اورشلیم

(متّی 121:11-؛ مرقس 111:11-؛ لوقا 2819:)40-

12فردای �آن روز جمع ّیت بزرگی كه برای عید �آمده بودند .وقتی
شنیدند عیسی در راه اورشلیم است13 ،شاخههای نخل به دست
1966

یوحنا 12

گرفتند و به استقبال او رفتند� .آنها فریاد میزدند« :خدا را سپاس
باد ،مبارک باد پادشاه اسرائیل كه به نام خداوند می�آید».
 14عیسی ک ّرهالاغی یافت و بر �آن سوار شد ،چنانکه كلام
خدا میفرماید:
« 15ای دختر صهیون ،دیگر نترس!
اكنون پادشاه تو كه بر ک ّرهالاغی سوار است ،می�آید».
16در ابتدا مقصود این چیزها برای شاگردان روشن نبود؛ ا ّما
پس از �آنكه عیسی به جلال رس���ید� ،آنها بهیاد �آوردند كه این
چیزها دربارۀ او نوشته ش���ده بود و همانطور هم �آنها برای او
انجام داده بودند.
17موقعی که عیس���ی ایلعازر را صدا زد و زنده از قبر بیرون
�آورد ،عدّۀ زیادی حضور داش���تند� .آنها �آنچه را دیده و شنیده
بودند نقل كردند18 .به این دلیل �آن جمع ّیت بزرگ به استقبال
عیسی �آمدند ،زیرا شنیده بودند كه عیسی این معجزه را انجام
داده بود19 .فریسیان به یكدیگر گفتند« :نمیبینید كه هیچ کاری
از ما ساخته نیست؟ تمام دنیا به دنبال او رفته است».
یونانیان میخواهند عیسی را ببینند

20در میان کسانیکه برای عبادت عید به اورشلیم �آمده بودند
فیلیپس كه اهل بیتصیدای
ع ّدهای یونانی بودن���د�21 .آنها نزد ُ
جلیل ب���ود �آمدند و گفتند« :ای �آقا ،ما میخواهیم عیس���ی را
ببینیم».
فیلیپس رفت و این را به اندریاس گفت و �آن وقت هردوی
ُ 22
�آنها رفتند و به عیسی گفتند23 .عیسی به �آنها گفت« :ساعت
�آن رسیده است كه پسر انسان جلال یابد24 .یقین بدانید كه
اگر دانۀ گندم به داخل خاک نرود و نمیرد ،هیچوقت از یک
دانه بیش���تر نمیش���ود ا ّما اگر بمیرد دانههای بیشماری به بار
می�آورد25 .کسیکه جان خود را دوست دارد� ،آن را از دست
میدهد و کسیکه در این جهان از جان خود بگذرد �آن را تا
به حیات جاودانی حفظ خواهد كرد26 .اگر کسی میخواهد
مرا خدمت كند باید به دنبال من بیاید و هرجا من باشم ،خادم
من نیز در �آنجا با من خواهد بود و اگر کسی مرا خدمت كند،
پدر من او را سرافراز خواهد كرد.
عیسی دربارۀ مرگ خود سخن میگوید

«27اكنون جان من در اضطراب است .چه بگویم؟ �آیا بگویم:
'ای پدر مرا از این س���اعت برهان؟' ا ّما ب���رای همین منظور به
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این ساعت رسیدهام28 .ای پدر ،نام خود را جلال بده ».در
�آن وقت صدایی از �آس���مان رسید كه میگفت�« :آن را جلال
دادهام و باز هم جلال خواهم داد».
29گروهی كه در �آنجا ایس���تاده بودند گفتند« :صدای رعد
بود ».و دیگران گفتند« :فرشتهای با او سخن گفت».
30عیس���ی در جواب گفت« :این صدا بهخاطر شما �آمد نه
بهخاطر من31 .اكنون موقع داوری این جهان است و حكمران
این جهان بیرون رانده میشود32 .وقتی از زمین بالا برده میشوم،
همۀ �آدمیان را به سوی خود خواهم كشید33 ».عیسی این را
در اشاره به نوع مرگی كه در انتظارش بود گفت.
34مردم به او گفتند« :تورات به ما تعلیم میدهد كه مسیح
تا به ابد زنده میماند .پس تو چگونه میگویی كه پسر انسان
باید بالا برده شود؟ این پسر انسان كیست؟»
35عیسی به �آنان گفت« :فقط تا زمانی كوتاه نور با شماست؛
تا وقتی این نور با شماست راه بروید مبادا تاریكی شما را فرا گیرد.
کسیکه در تاریكی راه میرود نمیداند به كجا میرود36 .تا زمانیکه
نور را دارید به نور ایمان بیاورید تا فرزندان نور شوید».
بیایمانی یهودیان

عیسی این را گفت و از نزد �آنان رفت و پنهان شد37 .با وجود
معجزات بسیاری كه در حضور �آنان انجام داد �آنها به او ایمان
نیاوردند38 ،تا سخن اشعیای نبی تح ّقق یابد كه گفته بود:
«ای خداوند� ،آیا پیام ما را کسی باور نموده
و �آیا قدرت خداوند به احدی مشكوف گردیده است؟»
39پس �آنها نتوانستند ایمان �آورند ،زیرا اشعیا باز هم فرموده
است:
« 40چشمان �آنها را نابینا
و دلهایشان را سخت گردانیده است
تا با چشمان خود نبینند
و با دلهای خود نفهمند
و به سوی من باز نگردند
تا ایشان را شفا دهم».
41اش���عیا این را فرمود زیرا جلال عیس���ی را دید و دربارۀ او
سخن گفت.
42با وجود این بسیاری از بزرگان یهود به او گرویدند .ولی
بهخاطر فریس���یان و ترس از �آنکه مبادا از كنیسه اخراج شوند
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یوحنا  12و13 

به ایمان خود اقرار نمیکردند43 ،زیرا �آنان تعریف و تمجید از
انسان را بیش از حرمت و ع ّزتی كه از جانب خداست دوست
میداشتند.
داوری به وسیلۀ كالم عیسی

44پس عیسی با صدای بلند گفت« :هرکه به من ایمان بیاورد
نه فقط به من بلكه به فرستندۀ من نیز ایمان �آورده است45 .هرکه
مرا میبیند فرستندۀ مرا دیده است46 .من نوری هستم كه به
جهان �آمدهام تا هرکه به من ایمان �آورد در تاریكی نماند47 ،ا ّما
اگر کسی سخنان مرا بش���نود و اطاعت نكند ،من در ح ّق او
داوری نمیکنم ،زیرا نیامدهام تا جهان را محكوم سازم بلكه تا
جهان را نجات بخشم48 .داوری هست كه هرکه مرا رد كند و
سخنانم را نپذیرد او را محكوم میسازد .سخنانی كه من گفتم
در روز �آخر او را محكوم خواهد ساخت49 .چون من از خود
سخن نمیگویم بلكه پدری كه مرا فرستاده است به من فرمان
داد كه چه بگویم و چگونه صحبت كنم 50و من میدانم كه
فرمان او حیات جاودانی است .پس �آنچه من میگویم کاملا ً
همان چیزی است كه پدر به من گفته است».

13

شستن پاهای شاگردان

یک روز قبل از عید فصح بود .عیسی فهمید كه
ساعتش فرا رسیده است و میبایست این جهان
را ترک كند و نزد پدر برود .او كه همیشه متعلّقان خود را در
این جهان مح ّبت مینمود� ،آنها را تا به �آخر مح ّبت كرد.
2وقت شام خوردن بود و شیطان قبلا ً دل یهودای اسخریوطی را
برانگیخته بود كه عیسی را تسلیم نماید3 .عیسی كه میدانست
پدر همهچیز را به دست او سپرده و از جانب خدا �آمده است
و به سوی او میرود4 ،از سر س���فره برخاسته ،لباس خود را
كنار گذاشت و حولهای گرفته به كمر بست5 .بعد از �آن در
لگنی �آب ریخت و شروع كرد به شس���تن پاهای شاگردان و
خشکكردن �آنها با حولهای كه به كمر بسته بود6 .وقتی نوبت
به شمعون پطرس رسید او به عیسی گفت« :ای خداوند� ،آیا
تو میخواهی پاهای مرا بشویی؟»
7عیسی در جواب گفت« :تو اكنون نمیفهمی من چه میکنم
ولی بعداً خواهی فهمید».
8پطرس گفت« :هرگز نمیگذارم پاهای مرا بشویی».
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عیس���ی به او گفت« :اگر تو را نش���ویم ،تو در من سهمی
نخواهی داشت».
9شمعون پطرس گفت« :پس ای خداوند ،نه تنها پاهای مرا
بلكه دستها و سرم را نیز بشوی».
10عیس���ی گفت« :کسیکه غس���ل كرده است احتیاجی به
شستوشو ندارد ،به جز شس���تن پاهایش .او از سر تا پا تمیز
است و شما پاک هستید ،ولی نه همه11 ».چون او میدانست
چه کسی او را تسلیم خواهد نمود ،به همین دلیل گفت همۀ
شما پاک نیستید.
12بع���د از �آنکه پاه���ای �آنان را شس���ت و لباس خود را
پوش���ید و دوباره سر س���فره نشس���ت ،از �آنها پرسید� « :آیا
فهمیدید برای شما چه كردم؟ 13شما مرا استاد و خداوند
خطاب میکنید و درس���ت ه���م میگویید زیرا ك���ه چنین
هس���تم14 .پس اگر من كه اس���تاد و خداوند ش���ما هستم
پاهای ش���ما را شستهام ،ش���ما هم باید پاهای یكدیگر را
بش���ویید15 .به ش���ما نمونهای دادم تا هما نطور كه من با
ش���ما رفتار كردم ش���ما هم رفتار كنید16 .یقین بدانید كه
هی���چ غلامی از ارباب خ���ود و هیچ قاصدی از فرس���تندۀ
خویش بزرگتر نیس���ت17 .هرگاه این را فهمیدید ،خوش���ا
به حال ش���ما اگر به �آن عمل نمایید.
�«18آنچه میگویم مربوط به همۀ شما نیست .من کسانی را
كه برگزیدهام میشناس���م .ا ّما این پیشگویی کتابمقدّس باید
تح ّقق یابد�' :آنکس كه با من نان میخورد ،برضد من برخاسته
است19 '.اكنون پیش از وقوع این را به شما میگویم تا وقتی
واقع شود ایمان �آورید كه من او هستم20 .یقین بدانید هرکه،
کسی را كه من میفرستم بپذیرد مرا پذیرفته است و هرکه مرا
بپذیرد فرستندۀ مرا پذیرفته است».
پیشگویی دربارۀ تسلیمشدن

(متّی 2026:25-؛ مرقس 1714:21-؛ لوقا 2122:)23-

21وقتی عیس���ی این را گفت ،روحاً سخت مضطرب شد و
به طور �آشكار فرمود« :یقین بدانید كه یکی از شما مرا تسلیم
دشمنان خواهد كرد».
22شاگردان با شک و تردید به یكدیگر نگاه میکردند زیرا
نمیدانستند این را دربارۀ کدامیک از �آنها میگوید23 .یکی از
شاگردان كه عیسی او را دوست میداشت ،پهلوی او نشسته
1970
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بود24 .پس ش���معون پطرس با اشاره از او خواست از عیسی
بپرسد كه او دربارۀ کدامیک از �آنها صحبت میکند.
25بنابراین �آن شاگرد به عیسی نزدیكتر شده از او پرسید« :ای
خداوند ،او كیست؟»
26عیسی پاسخ داد« :من این تکۀ نان را به داخل كاسه فرو
میبرم و به او میدهم ،او همان ش���خص اس���ت ».پس وقتی
تكۀ نان را به داخل كاسه فرو برد� ،آن را به یهودا پسر شمعون
اسخریوطی داد27 .همینکه یهودا لقمه را گرفت شیطان وارد
وجود او شد .عیسی به او گفت�« :آنچه را میکنی زودتر بكن».
28ولی از کسانیکه بر سر سفره بودند هیچکس نفهمید منظور
او از این سخن چه بود29 .بعضی گمان كردند كه چون یهودا
مسئول كیسۀ پول بود عیسی به او میگوید كه هرچه برای عید
لازم دارند ،خریداری نماید و یا چیزی به فقرا بدهد.
30به محض اینكه یهودا لقمه را گرفت بیرون رفت و ش���ب
بود.
فرمان تازه

31وقتی یهودا بیرون رفت ،عیسی گفت« :اكنون پسر انسان جلال
مییابد 32و اگر خدا به وسیلۀ او جلال یابد ،خدا نیز او را جلال خواهد
داد و این جلال بزودی شروع میشود33 .ای فرزندان من ،زمانی كوتاه
با شما هستم� .آنگاه به دنبال من خواهید گشت و همانطور كه به
یهودیان گفتم اكنون به شما هم میگویم� ،آن جاییکه من میروم شما
نمیتوانید بیایید34 .به شما فرمان تازهای میدهم :یكدیگر را دوست
بدارید ،همانطور که من شما را دوست داشتهام شما نیز یکدیگر را
دوست بدارید35 .اگر نسبت به یكدیگر مح ّبت داشته باشید ،همه
خواهند فهمید كه شاگردان من هستید».
پیشگویی انكار پطرس

(متّی 3126:35-؛ مرقس 2714:31-؛ لوقا 3122:)34-

36شمعون پطرس به او گفت« :ای خداوند ،كجا میروی؟»
عیسی پاسخ داد« :جاییکه میروم تو حالا نمیتوانی به دنبال
من بیایی ،ا ّما بعدها خواهی �آمد».
37پطرس گفت« :ای خداوند چرا نمیتوانم همین حالا به
دنبال تو بیایم؟ من حاضرم جان خود را بهخاطر تو بدهم».
38عیسی به او جواب داد�« :آیا حاضری جان خود را بهخاطر
من بدهی؟ یقین بدان كه پیش از بانگ خروس سه بار خواهی
گفت كه مرا نمیشناسی».
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عیسی یگانه راه به سوی خداست

«دلهای شما مضطرب نشود .به خدا توکّل نمایید،
به من نیز ایمان داش���ته باشید2 .در خانۀ پدر من
منزلهای بسیاری هست .اگر چنین نبود ،به شما میگفتم .من
میروم تا مكانی برای شما �آماده سازم3 .پس از اینكه رفتم و
مكانی برای شما �آماده ساختم ،دوباره می�آیم و شما را نزد خود
میبرم تا جاییکه من هستم شما نیز باشید4 .شما میدانید به
كجا میروم و راه �آن را نیز میدانید».
5توما گفت« :ای خداوند ،ما نمیدانیم تو به كجا میروی،
پس چگونه میتوانیم راه را بدانیم».
6عیسی به او گفت« :من راه و راستی و حیات هستم ،هیچکس
جز به وسیلۀ من نزد پدر نمی�آید7 .اگر مرا میشناختید پدر مرا نیز
میشناختید ،از این پس شما او را میشناسید و او را دیدهاید».
فیلیپس به او گفت« :ای خداوند ،پدر را به ما نشان بده
ُ 8
و این برای ما كافی است».
فیلیپس ،در این مدّت طولانی من
9عیسی به او گفت« :ای ُ
با ش���ما بودهام و تو هنوز مرا نش���ناختهای؟ هرکه مرا دید پدر
را دیده اس���ت .پس چگونه میگویی پدر را به ما نشان بده؟
�10آیا باور نمیکنی كه من در پدر هستم و پدر در من است؟
سخنانی كه به ش���ما میگویم از خودم نیست� ،آن پدری كه
در من ساكن است همۀ این كارها را انجام میدهد11 .به من
ایمان داشته باشید كه من در پدر هستم و پدر در من است.
در غیر این صورت بهخاطر کارهایی كه از من دیدهاید به من
ایمان داشته باش���ید12 .یقین بدانید هرکه به من ایمان بیاورد
�آنچه را من میكنم خواهد كرد و حتّی كارهای بزرگتری هم
انجام خواهد داد ،زیرا من نزد پدر م���یروم 13و هرچه به نام
من بخواهید �آن را انجام خواهم داد تا پدر در پسر جلال یابد.
14اگر چیزی به نام من بخواهید �آن را انجام خواهم داد.
وعدۀ روحالقدس

«15اگر مرا دوست دارید ،دستورهای مرا اطاعت خواهید كرد
16و من از پدر درخواست خواهم كرد و او پشتیبان دیگری به
شما خواهد داد كه همیشه با شما بماند17 .یعنی همان روح
راستی كه جهان نمیتواند بپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد
ولی شما او را میشناسید ،چون او نزد شما میماند و در خود
شما خواهد بود.
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«18شما را تنها نمیگذارم ،نزد شما برمیگردم19 .پس از اندک
زمانی ،جهان دیگر مرا نخواهد دید ا ّما شما مرا خواهید دید و
چون من زندهام شما هم خواهید زیست20 .در �آن روز خواهید
دانست كه من در پدر هستم و شما در من و من در شما.
«21هرکه احكام مرا قبول كن���د و مطابق �آنها عمل نماید او
کسی است كه مرا دوست دارد و هرکه مرا دوست دارد پدر
من او را دوس���ت خواهد داشت و من نیز او را دوست داشته
خود را به او ظاهر خواهم ساخت».
22یهودا (نه یهودای اسخریوطی) از او پرسید« :ای خداوند،
چرا میخواهی خود را به ما ظاهر سازی ا ّما نه به جهان؟»
23عیسی در جواب او گفت« :هرکه مرا دوست دارد مطابق
�آنچه میگویم عمل خواهد نمود و پدر من او را دوست خواهد
داشت و ما نزد او �آمده و با او خواهیم ماند24 .کسیکه مرا
دوست ندارد مطابق تعالیم من عمل نمیكند� .آنچه شما میشنوید
از خودم نیست بلكه از پدری كه مرا فرستاده است.
«25این چیزها را وقتی هنوز با شما هس���تم میگویم26 ،ا ّما
پشتیبان شما یعنی روحالقدس كه پدر به نام من خواهد فرستاد
همهچیز را به شما تعلیم خواهد داد و �آنچه را به شما گفتهام
بهیاد شما خواهد �آورد.
�«27آرامش برای شما بجا میگذارم ،من �آرامش خود را به شما
میدهم .جهان نمیتواند �آن �آرامش را به طوری که من به شما
میدهم بدهد .دلهای ش���ما مضطرب نشود و ترسان نباشید.
28شنیدید كه به شما گفتم من میروم ولی نزد شما برمیگردم.
اگر مرا دوست میداشتید از شنیدن اینكه من نزد پدر میروم،
شاد میش���دید زیرا پدر از من بزرگتر اس���ت29 .اكنون قبل از
اینكه این كار عملی شود به شما گفتم تا وقتی اتّفاق میافتد
ایمان بیاورید30 .بعد از این با شما زیاد سخن نمیگویم زیرا
حكمران این جهان می�آید ،او بر من هیچ قدرتی ندارد31 ،ا ّما
برای اینكه جهان بداند كه من پدر را دوست دارم ،دستورات
او را به طور كامل انجام میدهم .برخیزید از اینجا برویم.
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تاک حقیقی

«من تاک حقیقی هستم و پدر من باغبان است.
2هر شاخهای را كه در من ثمر نیاورد میبرد و هر
شاخهای كه ثمر بیاورد �آن را پاک میسازد تا میوۀ بیشتری به
بار �آورد3 .شما با تعالیمی كه به شما گفتم پاک شدهاید4 .در
1973
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من بمانید و من در شما .همانطور كه هیچ شاخهای نمیتواند
به خودی خود میوه دهد مگر �آنکه در تاک بماند ،ش���ما نیز
نمیتوانید ثمر بیاورید مگر در من بمانید.
«5من تاک هس���تم و شما ش���اخههای �آن هستید .هرکه در
من بماند و من در او ،میوۀ بسیار می�آورد چون شما نمیتوانید
جدا از من کاری انجام دهید6 .اگر کسی در من نماند مانند
ش���اخهای به دور افكنده میش���ود و خش���ک میگردد .مردم
ش���اخههای خش���كیده را جمع میکنند و در �آتش میریزند و
میس���وزانند7 .اگر در من بمانید و سخنان من در شما بماند
هرچه میخواهید بطلبید كه حاجت ش���ما بر�آورده میش���ود.
8جلال پدر من در این است كه شما میوۀ فراوان بیاورید و به
این طریق ش���اگردان من خواهید بود9 .همانطور كه پدر مرا
دوست داشته است من هم شما را دوست داشتهام .در مح ّبت
من بمانید10 .اگر مطابق احكام من عمل كنید ،در مح ّبت من
خواهید ماند ،همانطور كه من احكام پدر را اطاعت نمودهام
و در مح ّبت او ساكن هستم.
«11این چیزها را به ش���ما گفتهام تا شادی من در شما باشد
و شادی شما كامل گردد12 .حكم من این است كه یكدیگر
را دوست بدارید ،همانطور كه من ش���ما را دوست داشتم.
13مح ّبتی بزرگتر از این نیس���ت كه کسی جان خود را فدای
دوستان خود كند14 .شما دوستان من هستید اگر احكام مرا
انجام دهید15 .دیگر شما را بنده نمیخوانم زیرا بنده نمیداند
اربابش چه میکند .من ش���ما را دوس���تان خود خواندهام زیرا
هرچه را از پدر خود شنیدم برای شما شرح دادم16 .شما مرا
برنگزیدهاید بلكه من شما را برگزیدهام و م�أمور كردهام كه بروید
و میوه بیاورید ،میوهای كه دایمی باشد تا هرچه به نام من از
پدر بخواهید به ش���ما عطا نماید17 .حكم من برای شما این
است كه یكدیگر را دوست بدارید.
نفرت جهان

«18اگر جهان از شما نفرت دارد ،بدانید كه قبل از شما از
من نفرت داشته است19 .اگر شما متعلّق به این جهان بودید
جهان متعلّقان خود را دوست میداشت ،ا ّما چون شما از این
جهان نیستید و من شما را از جهان برگزیدهام ،به این سبب
جهان از ش���ما نفرت دارد�20 .آنچه را گفتم بهخاطر بسپارید:
غلام از ارباب خود بزرگتر نیست .اگر به من �آزار رسانیدند به
1974
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شما نیز �آزار خواهند رسانید و اگر از تعالیم من پیروی كردند از
تعالیم شما نیز پیروی خواهند نمود21 .چون شما به من تعلّق
دارید �آنها با شما چنین رفتاری خواهند داشت زیرا فرستندۀ مرا
نمیشناسند22 .اگر من نمی�آمدم و با �آنها سخن نمیگفتم �آنها
تقصیری نمیداشتند ،ولی اكنون دیگر برای گناه خود عذری
ندارند23 .کسیکه از من متن ّفر باشد از پدر من نیز نفرت دارد.
24اگر در میان �آنان كارهایی را كه هیچ شخص دیگری قادر به
مقصر نمیبودند ،ولی �آنها
انجام �آنها نیست انجام نداده بودمّ ،
�آن كارها را دیدهاند ولی با وجود این ،هم از من و هم از پدر
من نفرت دارند25 .و به این ترتیب تورات �آنها كه میگوید:
'بیجهت از من متن ّفرند' تح ّقق مییابد.
«26ا ّما وقتی پش���تیبان ش���ما كه او را از جانب پدر نزد شما
میفرستم بیاید یعنی روح راستی كه از پدر صادر میگردد ،او
دربارۀ من شهادت خواهد داد 27و شما نیز شاهدان من خواهید
بود زیرا از ابتدا با من بودهاید.
«این چیزها را به ش���ما گفتم تا ایمانتان سس���ت
نشود2 .شما را از کنیس���هها بیرون خواهند كرد
و در حقیقت زمانی می�آید كه هرکه ش���ما را بكش���د ،گمان
میکند كه با این كار به خدا خدمت مینماید3 .این كارها را
با شما خواهند كرد ،زیرا نه پدر را میشناسند و نه مرا4 .این
چیزها را به شما گفتم تا وقتی زمان وقوع �آنها برسد گفتار مرا
بهخاطر �آورید.
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كار روحالقدس

«این چیزها را در اول به شما نگفتم زیرا خودم با شما بودم
5ا ّما اكنون نزد کسیکه مرا فرستاد میروم و هیچیک از شما
نمیپرس���ید 'كجا میروی؟' 6ولی چون این چیزها را به ش���ما
گفتم دلهای ش���ما پر از غم شد7 .با وجود این ،این حقیقت
را به ش���ما میگویم كه رفتن من برای ش���ما بهتر اس���ت زیرا
اگر من نروم پشتیبانتان نزد شما نمی�آید ا ّما اگر بروم او را نزد
شما خواهم فرستاد 8و وقتی او می�آید جهان را در مورد گناه،
عدالت و داوری متقاعد میسازد9 .گناه را نشان خواهد داد
چون به من ایمان نیاوردن���د10 ،عدالت را مكش���وف خواهد
ساخت چون من نزد پدر میروم و دیگر مرا نخواهند دید؛ 11و
واقع ّیت داوری به �آنها ثابت میشود چون حكمران این جهان
محكوم شده است.
1975
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«12چیزهای بسیاری هست كه باید به شما بگویم ولی شما
فعلا ً طاقت شنیدن �آنها را ندارید13 .در هر حال ،وقتی او كه
روح راستی است بیاید شما را به تمام حقیقت رهبری خواهد
كرد ،زیرا از خود سخن نخواهد گفت بلكه فقط دربارۀ �آنچه
بشنود س���خن میگوید و شما را از امور �آینده باخبر میسازد.
14او مرا جلال خواهد داد ،زیرا حقایقی را كه از من دریافت
كرده به شما اعلام خواهد نمود15 .هرچه پدر دارد از �آن من
اس���ت و به همین دلیل بود كه گفتم :حقایق���ی را كه از من
دریافت كرده به شما اعلام خواهد نمود.
غم و شادی

«16بعد از مدّتی ،دیگر مرا نمیبینید ولی باز بعد از چند روز
مرا خواهید دید».
17پس بعضی از شاگردان به یكدیگر گفتند« :چرا او میگوید:
بعد از مدّتی دیگر م���را نخواهید دید ولی باز بعد از مدّتی مرا
خواهید دید ،چون به نزد پدر میروم؟ مقصود او از این سخن
چیس���ت؟» 18س���پس �آنها گفتند« :این مدّتی كه او دربارۀ �آن
سخن میگوید چیست؟ ما نمیدانیم دربارۀ چه چیزی صحبت
میکند».
19عیس���ی فهمید كه �آنها میخواهند در این باره از او چیزی
بپرسند ،پس به �آنها گفت« :من به شما گفتم كه بعد از مدّتی،
دیگر مرا نخواهید دید ولی باز بعد از مدّتی مرا خواهید دید.
�آیا بحث شما دربارۀ این است؟ 20یقین بدانید كه شما اشک
خواهید ریخت و ماتم خواهید گرفت ولی جهان شادی خواهد
كرد .شما غمیگن خواهید شد ولی غم شما به شادی مبدّل
خواهد گش���ت21 .یک زن در وقت زایمان درد میکشد و از
درد ناراحت است ا ّما به محض اینكه طفل به دنیا می�آید درد
و ناراحتی خود را فراموش میکند بهخاطر اینكه یک انس���ان
به جهان �آمده است22 .شما هم همینطور ،اكنون غمگین و
ناراحت هستید ولی شما را باز هم خواهم دید و در �آن وقت
شادمان خواهید شد و هیچکس نمیتواند این شادی را از شما
بگیرد.
«23در �آن روز دیگ���ر از م���ن چیزی نخواهید پرس���ید ،یقین
بدانید كه هرچه به نام من از پدر بخواهید به شما خواهد داد.
24تاكنون چیزی به نام من نخواستهاید ،بخواهید تا به دست
�آورید و شادی شما كامل گردد.
1976
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پیروزی بر جهان

«25تا به حال با َمثَل و كنایه با شما سخن گفتهام ولی زمانی
خواهد �آمد كه دیگر با َمثَل و كنایه با ش���ما صحبت نخواهم
كرد ،بلكه واضح و بیپرده دربارۀ پدر با ش���ما سخن خواهم
گفت26 .وقتی �آن روز برسد خواهش خود را به نام من از خدا
خواهید كرد و من نمیگویم كه برای شما از پدر تقاضا خواهم
نمود27 ،زیرا پدر خودش ش���ما را دوست دارد چون شما مرا
دوست داشتهاید و قبول کردهاید كه من از جانب خدا �آمدهام.
28من از نزد پدر �آمدم و به جهان وارد شدم و اكنون جهان را
ترک میکنم و به سوی پدر میروم».
29شاگردان به او گفتند« :حالا به طور واضح و بدون اشاره و
كنایه سخن میگویی30 .ما اكنون مطمئن هستیم كه تو همهچیز
را میدانی و لازم نیست کسی چیزی از تو بپرسد و به این دلیل
است كه ما ایمان داریم تو از نزد خدا �آمدهای».
31عیسی پاسخ داد�« :آیا حالا ایمان دارید؟ 32ببینید ،ساعتی
می�آید -و در واقع هم اكنون شروع شده است -كه همۀ شما
پراكنده میشوید و به خانههای خود میروید و مرا تنها میگذارید.
با وجود این ،من تنها نیس���تم ،زیرا پدر با من اس���ت33 .این
چیزها را به شما گفتم تا در اتّحاد با من �آرامش داشته باشید.
در جهان رنج و زحمت خواهید داشت .ولی شجاع باشید،
من بر دنیا چیره شدهام».
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دعا برای شاگردان

پس از این سخنان ،عیسی به سوی �آسمان نگاه
كرد و گفت« :ای پدر� ،آن ساعت رسیده است.
پسر خود را جلال ده تا پسرت نیز تو را جلال دهد2 ،زیرا تو
اختیار تمام انسانها را به دست او سپردهای تا به همۀ کسانیکه
تو به او بخشیدهای حیات جاودان بدهد3 .این است حیات
جاودان كه �آنها تو را خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را
كه فرستادۀ توست بشناسند4 .من تو را در روی زمین جلال
دادم و کاری را كه به من سپرده شده بود تمام كردم 5و اكنون
ای پدر ،مرا در پیشگاه خود جلال بده همان جلالی كه پیش
از �آفرینش جهان در نزد تو داشتم.
«6من تو را به �آن کسانیکه تو از میان جهانیان برگزیده و به
من بخشیدی شناسانیدم� .آنان متعلّق به تو بودند و تو �آنان را
به من بخشیدی و �آنها مطابق كلام تو عمل کردهاند7 .اكنون
1977
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�آنها میدانند كه �آنچه به من دادی واقعاً از جانب توست8 .زیرا
�آن كلامی را كه تو به من دادی ،به �آنان دادم و �آنها هم �آن را
قبول كردند� .آنها این حقیقت را میدانند كه من از جانب تو
�آمدهام و ایمان دارند كه تو مرا فرستادهای.
«9من برای �آنها دعا میکنم ،نه برای جهان .من برای کسانیکه
تو به من دادهای دعا میکنم زیرا �آنها از �آن تو هستند�10 .آنچه
من دارم از �آن توست و �آنچه تو داری از �آن من است و جلال
من به وسیلۀ �آنها �آشكار شده است11 .من دیگر در این جهان
نمیمانم ولی �آنها هنوز در جهان هستند و من نزد تو می�آیم.
ای پدر مقدّس ،با قدرت نام خود کسانی را كه به من دادهای
حفظ فرما تا �آنها یکی باشند همان طوری که ما یکی هستیم.
12در مدّتی كه با �آنان بودم با قدرت نام تو کس���انی را كه به
من بخشیدی ،حفظ كردم و هیچیک از �آنان هلاک نشد جز
�آن کسیکه مستح ّق هلاكت بود تا �آنچه کتابمقدّس میگوید
تح ّقق یابد13 .ولی اكنون نزد تو می�آیم و قبل از اینکه جهان
را ترک كنم این س���خنان را میگویم تا شادی مرا در خود به
ح ّد كمال داشته باشند14 .من كلام تو را به �آنان رسانیدهام،
ا ّما چون �آنها مانند من به این جهان تعلّق ندارند جهان از �آنان
نفرت دارد15 .به درگاه تو دعا میکنم ،نه برای اینكه �آنان را
از جهان ببری بلكه تا �آنان را از ش���رارت و شیطان محافظت
فرمایی16 .همانطور كه من متعلّق به این جهان نیستم ،ایشان
هم نیستند�17 .آنان را به وسیلۀ راستی خود تقدیس نما ،كلام
تو راستی است18 .همانطور كه تو مرا به جهان فرستادی من
نیز �آنان را به جهان فرستادم19 .و اكنون بهخاطر �آنان ،خود را
تقدیس مینمایم تا �آنان نیز با راستی تقدیس گردند.
«20فقط برای اینها دعا نمیکنم بلكه برای کسانی هم كه به
وسیلۀ پیام و شهادت �آنان به من ایمان خواهند �آورد21 ،تا همۀ
�آنان یکی باشند �آنچنانکه تو ای پدر در من هستی و من در تو
و �آنان نیز در ما یکی باشند و تا جهان ایمان بیاورد كه تو مرا
فرستادهای�22 .آن جلالی را كه تو به من دادهای به �آنان دادهام
تا �آنها یکی باشند �آنچنانکه ما یکی هستیم23 ،من در �آنان و
تو در من ،تا �آنها به طور كامل یکی باشند و تا جهان بداند كه
تو مرا فرستادی و �آنها را مثل خود من دوست داری.
«24ای پدر� ،آرزو دارم کسانیکه به من بخشیدهای در جاییکه
من هستم با من باش���ند تا جلالی را كه تو بر اثر مح ّبت خود
1978

یوحنا  17و18 

بیش از �آغاز جهان به من دادی ،ببیند25 .ای پدر عادل ،اگر
چه جهان تو را نش���ناخته است ،من تو را ش���ناختهام و اینها
میدانند كه تو مرا فرستادی26 .من تو را به �آنان شناسانیدم ،و
باز خواهم شناسانید تا �آن مح ّبتی كه تو نسبت به من داشتهای
در �آنها باشد و من در �آنها باشم».

18

بازداشت عیسی

(متّی 4726:56-؛ مرقس 4314:50-؛ لوقا 4722:)53-

پس از این سخنان ،عیس���ی با شاگردان خود به �آن
طرف د ّرۀ قدرون رفت .در �آنجا باغی بود كه عیسی
و شاگردانش وارد �آن ش���دند2 .یهودا كه تسلیمكنندۀ او بود،
میدانست �آن محل كجاست زیرا عیسی و شاگردانش اغلب در
�آنجا جمع میشدند3 .پس یهودا یکدسته از سربازان و پاسبانانی
را كه سران كاهنان و فریسیان فرستاده بودند با خود به �آن باغ
برد� .آنها مج ّهز به چراغها و مشعلها و اسلحه بودند4 .عیسی
با وجودی كه میدانست چه اتّفاقی برایش خواهد افتاد ،جلو
رفت و از �آنان پرسید« :به دنبال چه كسی میگردید؟»
5به او گفتند« :به دنبال عیسی ناصری ».عیسی به �آنان گفت:
«من هستم ».و یهودای خائن هم همراه �آنان بود 6وقتی عیسی به
�آنان گفت« :من هستم»� ،آنان عقبعقب رفته به زمین افتادند.
7پس عیسی بار دیگر پرسید« :به دنبال چه كسی میگردید؟»
�آنها جواب دادند« :عیسای ناصری».
8عیسی گفت« :من كه به شما گفتم خودم هستم .اگر به
دنبال من میگردید ،بگذارید اینها بروند9 ».او این را گفت تا
به �آنچه قبلا ً فرموده بود تح ّقق بخشد« :هیچیک از کسانیکه
به من سپردی ُگم نشد».
�10آنگاه شمعون پطرس شمشیری را كه همراه داشت كشیده،
ضربهای به نوكر كاهن اعظم كه ملوک نام داشت زد و گوش
راست او را برید11 .عیسی به پطرس گفت« :شمشیرت را غلاف
كن� .آیا جامی را كه پدر به من داده است نباید بنوشم؟»
عیسی در مقابل حنا

12سپس �آن س���ربازان به اتّفاق فرماندۀ خود و پاسبانان یهود
عیسی را دستگیر كرده ،محكم بستند13 .ابتدا او را نزد حنا
پدرزن قیافا كه در �آن موقع كاهن اعظم ،ب���ود بردند 14و این
همان قیافایی بود كه به یهودیان گفته بود كه به خیر و صلاح
�آنان است اگر یک نفر بهخاطر قوم بمیرد.
1979

یوحنا 18
انكار پطرس

(متّی 6926:70-؛ مرقس 6614:68-؛ لوقا 5522:)57-

15شمعون پطرس و یک شاگرد دیگر به دنبال عیسی رفتند
و چون �آن شاگرد با كاهن اعظم �آشنایی داشت همراه عیسی
به داخل خانۀ كاهن اعظم رفت16 .ا ّما پطرس در بیرون منزل،
نزدیک در ایستاد .پس �آن شاگردی كه با كاهن اعظم �آشنایی
داشت بیرون �آمد و به دربان چیزی گفت و پطرس را به داخل
برد17 .خادمهای كه جلوی در خدمت میکرد گفت« :مگر تو
یکی از شاگردان این مرد نیستی؟» او گفت« :نه ،نیستم».
18نوكران و نگهبانان� ،آتش افروخته بودند زیرا هوا سرد بود
و دور �آتش ایس���تاده خود را گرم میکردند .پطرس نیز پهلوی
�آنان ایستاده بود و خود را گرم میکرد.
بازجویی از عیسی

(متّی 5926:66-؛ مرقس 5514:64-؛ لوقا 6622:)71-

19كاهن اعظم از عیسی دربارۀ شاگردان و تعالیم او سؤالاتی
كرد20 .عیسی پاسخ داد« :من به طور علنی و در مقابل همه
صحبت کردهام .همیشه در كنیسه و در معبد بزرگ یعنی در
جاییکه همۀ یهودیان جمع میشوند ،تعلیم دادهام و هیچوقت در
خفا چیزی نگفتهام21 ،پس چرا از من سؤال میکنی؟ از کسانیکه
سخنان مرا شنیدهاند بپرس� .آنها میدانند چه گفتهام».
22وقتی عیس���ی این را گفت یک���ی از نگهبانان كه در �آنجا
ایستاده بود به او سیلی زده گفت�« :آیا اینطور به كاهن اعظم
جواب میدهی؟»
23عیسی به او گفت« :اگر بد گفتم ،با دلیل خطای مرا ثابت
كن و اگر درست جواب دادم چرا مرا میزنی؟»
24سپس حنا او را دستبسته نزد قیافا كاهن اعظم فرستاد.
پطرس بار دیگر منكر عیسی میشود

(متّی 7126:75-؛ مرقس 6914:72-؛ لوقا 5822:)62-

25شمعون پطرس در �آنجا ایستاده بود و خود را گرم میکرد.
ع ّدهای از او پرسیدند« :مگر تو از شاگردان او نیستی؟» او منكر
شد و گفت« :نه ،نیستم»
26یکی از خدمتكاران كاهن اعظم كه از خویش���اوندان �آن
کسی بود كه پطرس گوشش را بریده بود به او گفت« :مگر
من خودم تو را در باغ با او ندیدم؟»
27پطرس باز هم منكر شد و درست در همان وقت خروس
بانگ زد.
1980

یوحنا 18
عیسی در مقابل پیالطس

(متّی 127: 2-و 1114-؛ مرقس 115:5-؛ لوقا 123:)5-

28صبح زود عیس���ی را از نزد قیافا به کاخ فرماندار بردند.
یهودیان به کاخ وارد نشدند مبادا ناپاک شوند و نتوانند غذای
فصح را بخورند29 .پس پیلاطس بیرون �آمد و از �آنها پرس���ید:
«چه شكایتی علیه این مرد دارید؟»
30در ج���واب گفتن���د« :اگ���ر جنایت���كار نب���ود او را نزد تو
نمی�آوردیم».
31پیلاطس گفت« :او را ببرید و بر طبق قانون خود محاكمه
نمایید ».یهودیان به او پاس���خ دادند« :طب���ق قانون ،ما اجازه
نداریم کسی را بكش���یم32 ».و به این ترتیب �آنچه كه عیسی
در اشاره به نحوۀ مرگ خود گفته بود تح ّقق یافت33 .سپس
پیلاطس به کاخ برگشت و عیسی را احضار كرده از او پرسید:
«�آیا تو پادشاه یهود هستی؟»
34عیس���ی پاس���خ داد�« :آیا این نظر خود توست یا دیگران
دربارۀ من چنین گفتهاند؟»
35پیلاطس گفت« :مگر من یهودی هس���تم؟ قوم خودت و
سران كاهنان ،تو را نزد من �آوردند .چه کردهای؟»
36عیس���ی پاس���خ داد« :پادش���اهی من متعلّق به این جهان
نیست .اگر پادشاهی من به این جهان تعلّق میداشت ،پیروان
من میجنگیدند تا من به یهودیان تسلیم نشوم ،ولی پادشاهی
من پادشاهی دنیوی نیست».
37پیلاطس به او گفت« :پس تو پادش���اه هس���تی؟» عیسی
پاسخ داد« :همانطور كه میگویی هستم .من برای این متولّد
شدهام و به دنیا �آمدم تا به راستی شهادت دهم و هرکه راستی
را دوست دارد ،سخنان مرا میشنود».
38پیلاطس گفت« :راستی چیست؟»
عیسی به مرگ محكوم میشود

(متّی 1527:31-؛ مرقس 615:20-؛ لوقا 1323:)25-

پس از گفتن این س���خن ،پیلاطس باز نزد یهودیان رفت
و ب���ه �آنها گف���ت« :من در این م���رد هیچ ُجرم���ی نیافتم،
39ولی طبق رسم ش���ما من در روز فصح یکی از زندانیان
را برایت���ان �آزاد میکن���م� .آی���ا مایلید كه پادش���اه یهود را
برایتان �آزاد س���ازم؟»
�40آنها همه فریاد كشیدند« :نه او را نمیخواهیم ،باراباس را
�آزاد كن ».باراباس یک راهزن بود.
1981

یوحنا 19

19

در این وقت پیلاطس دس���تور داد عیسی را تازیانه
زدند 2و سربازان تاجی از خار بافته بر سر او گذاشتند
و ردایی ارغوانی رنگ به او پوشانیدند3 .و نزد او می�آمدند و
میگفتند« :درود بر پادشاه یهود!» و به او سیلی میزدند.
4بار دیگر پیلاطس بیرون �آمد و به �آنها گفت« :ببینید ،او را
نزد شما می�آورم تا بدانید كه در او هیچ ُجرمی نمیبینم5 ».و
عیسی درحالیکه تاج خاری بر سر و ردایی ارغوانی برتن داشت
بیرون �آمد .پیلاطس گفت« :ببینید� ،آن مرد اینجاست».
6وقتی سران كاهنان و م�أموران �آنها را دیدند ،فریاد كردند:
«مصلوبش كن! مصلوبش كن!» پیلاطس گفت« :شما او را ببرید
و مصلوبش كنید ،چون من هیچ تقصیری در او نمیبینم».
7یهودیان پاسخ دادند« :ما قانونی داریم كه به موجب �آن او
باید بمیرد ،زیرا ا ّدعا میکند كه پسر خداست».
8وقتی پیلاطس این را شنید بیش از پیش هراسان شد 9و باز
به کاخ خود رفت و از عیسی پرسید« :تو اهل كجا هستی؟»
عیسی به او پاسخ نداد10 .پیلاطس گفت�« :آیا به من جواب
نمیدهی؟ مگر نمیدانی كه من قدرت دارم تو را �آزاد سازم و
قدرت دارم تو را مصلوب نمایم؟»
11عیسی در جواب گفت« :تو هیچ قدرتی بر من نمیداشتی،
اگر خدا �آن را به تو نمیداد .از این رو کسیکه مرا به تو تسلیم
نمود ،تقصیر بیشتری دارد».
12از �آن وق���ت به بعد پیلاطس س���عی كرد او را �آزاد س���ازد
ولی یهودی���ان دایماً فریاد میکردند« :اگر این مرد را �آزاد كنی
دوست قیصر نیستی .هرکه ا ّدعای پادشاهی كند ،دشمن قیصر
است».
13وقتی پیلاطس این را ش���نید عیس���ی را بیرون �آورد و خود
در محلی موسوم به س���نگفرش كه به زبان عبری �آن را جباتا
میگفتند ،بر مس���ند قضاوت نشس���ت14 .وقت ته ّیه فصح و
نزدیک ظهر بود كه پیلاطس به یهودیان گفت« :ببینید ،پادشاه
شما اینجاست».
15ول���ی �آنها فری���اد كردند« :اعدامش ك���ن! اعدامش كن!
مصلوبش كن!» پیلاطس گفت�« :آیا میخواهید پادش���اه شما
را مصلوب كنم؟» س���ران كاهنان جواب دادند« :ما پادشاهی
جز قیصر نداریم».
16سرانجام پیلاطس عیسی را به دست �آنها داد تا مصلوب شود.
1982

یوحنا 19
عیسی را بر صلیب میخكوب میکنند

(متّی 3227:44-؛ مرقس 2115:32-؛ لوقا 2623:)43-

پس �آنها عیس���ی را تحویل گرفتند17 .عیس���ی درحالیکه
صلیب خود را میبرد ،به جاییکه به «محلۀ كاس���ه سر» و
لجتا موس���وم اس���ت ،رفت18 .در �آنجا او را
به عبری به ُج ُ
به صلیب میخكوب كردند و با او دو نفر دیگر را یکی در
دست راست و دیگری در س���مت چپ او مصلوب كردند
و عیسی در وس���ط �آن دو نفر بود19 .پیلاطس تقصیرنامهای
نوش���ت تا بر صلیب نص���ب گردد و �آن نوش���ته چنین بود:
«عیسای ناصری پادش���اه یهود20 ».بسیاری از یهودیان این
تقصیرنامه را خواندند ،زیرا جاییکه عیس���ی مصلوب ش���د
از ش���هر دور نبود و �آن تقصیرنامه به زبانهای عبری و لاتین
و یونانی نوش���ته شده بود21 .بنابراین ،س���ران كاهنان یهود
به پیلاطس گفتند« :ننویس پادش���اه یه���ود ،بنویس او ا ّدعا
میکرد كه پادش���اه یهود اس���ت».
22پیلاطس پاسخ داد« :هرچه نوشتم ،نوشتم».
23پس از اینكه سربازان عیسی را به صلیب میخكوب كردند،
لباس���های او را برداشتند و چهار قس���مت كردند و هر یک از
سربازان یک قس���مت از �آن را برداشت ولی پیراهن او كه درز
نداشت و از بالا تا پایین یکپارچه بافته شده بود ،باقی ماند.
24پس �آنها به یكدیگر گفتند:
«�آن را پاره نكنیم ،بیایید روی �آن قرعه بیندازیم
و ببینیم به چه كسی میرسد».
به این ترتیب كلام خدا كه میفرماید« :لباسهای مرا در میان
خود تقسیم كردند و بر ردایم قرعه افكندند ».به حقیقت پیوست
و سربازان همین كار را كردند.
25نزدیک صلیبی كه عیسی به �آن میخكوب شده بود،
مادر عیس���ی به ا تّفاق خواهرش مریم زن كلوپاس و مریم
مجدلیه ایس���تاده بودند26 .وقتی عیسی مادر خود را دید
كه پهلوی همان ش���اگردی كه او را دوس���ت میداشت
ایستاده اس���ت ،به مادر خود گفت« :مادر ،این پسر تو
میباش���د».
27و بعد به شاگرد خود گفت« :و این مادر تو میباشد ».و
از همان لحظه �آن شاگرد او را به خانۀ خود برد.
1983

یوحنا 19
عیسی جان میدهد

(متّی 4527:56-؛ مرقس 3315:41-؛ لوقا 4423:)49-

28بعد از �آن عیسی دید كه همهچیز انجام شده است ،گفت:
«تشنهام ».و به این طریق پیشگویی كلام خدا تح ّقق یافت.
29خمرهای پر از ش���راب تُرش���یده در �آنجا قرار داشت� .آنها
اسفنجی را به شراب �آغشته كردند و �آن را بر سر نیای گذارده
جلوی دهان او گرفتند30 .وقتی عیسی به شراب لب زد گفت:
«تمام شد».
بعد سر به زیر افكنده جان سپرد.
به پهلوی عیسی نیزه میزنند

31چون جمعه ب���ا روز ته ّیه فصح مص���ادف بود و یهودیان
نمیخواستند اجساد مصلوب شدگان در �آن سبت بزرگ بر روی
صلیب بماند ،از پیلاطس درخواست كردند كه ساق پای �آن
سه را بشكنند و �آنها را از صلیب پایین بیاورند32 .پس سربازان
جلو �آمدند و س���اق پای �آن دو نفری را كه با عیسی مصلوب
شده بودند ،شكس���تند33 .ا ّما وقتی نزد عیسی �آمدند ،دیدند
كه او مرده است و از این رو ساقهای او را نشكستند34 .ا ّما
یکی از سربازان نیزهای به پهلوی او فرو كرد و خون و �آب از
بدنش جاری شد35 .کسیکه خود شاهد این واقعه بود این را
میگوید و شهادت او راست است ،او حقیقت را میگوید تا
شما نیز ایمان �آورید36 .چنین شد تا پیشگویی کتابمقدّس كه
میفرماید« :هیچیک از اس���تخوانهایش شكسته نخواهد شد».
تح ّقق یابد37 .و در جای دیگر میفرماید�« :آنها به کس���یکه
نیزه زدهاند ،نگاه خواهند كرد».
تدفین عیسی

(متّی 5727:61-؛ مرقس 4215:47-؛ لوقا 5023:)56-

38بعد از �آن یوس���ف رامهای كه به علّ���ت ترس از یهودیان
مخفیانه شاگرد عیسی بود ،نزد پیلاطس رفت و اجازه خواست
كه جنازۀ عیس���ی را ب���ردارد .پیلاطس به او اج���ازه داد .پس
�آمد و جسد عیسی را برداش���ت39 .نیقودیموس ،یعنی همان
کسیکه ابتدا شبانه به دیدن عیسی رفته بود ،نیز �آمد و با خود
مخلوطی از ُم ّر و چوب عود كه در حدود پنجاه كیلو میشد،
�آورد�40 .آنها بدن عیسی را بردند و مطابق مراسم تدفین یهود،
در پارچهای كتانی با داروه���ای معطّر پیچیدند41 .در نزدیكی
محلی كه او مصلوب شد ،باغی بود و در �آن باغ قبر تازهای
قرار داشت كه هنوز کسی در �آن دفن نشده بود42 .چون روز
1984
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قبل از سبت بود و قبر هم در همان نزدیكی قرار داشت ،جسد
عیسی را در �آنجا دفن كردند.

20

قبر خالی

(متّی 128:8-؛ مرقس 116:8-؛ لوقا 124:)12-

بامداد روز اول هفت���ه وقتی هوا هنوز تاریک بود.
مریم مجدلیه بر س���ر قبر �آمد و دید كه س���نگ از
جلوی قبر برداشته شده است2 .او دواندوان نزد شمعون پطرس
و �آن ش���اگردی كه عیسی او را دوس���ت میداشت رفت و به
�آنها گفت« :خداوند را از قب���ر بردهاند و نمیدانیم او را كجا
گذاشتهاند».
3پس پطرس و �آن شاگرد دیگر به راه افتادند و به طرف قبر
رفتند4 .هر دو با هم میدویدند ،ولی �آن شاگرد دیگر از پطرس
جلو افتاد و اول به سر قبر رسید5 .او خم شد و به داخل قبر
نگاه كرده ،كفن را دید كه در �آنجا قرار داشت .ولی به داخل
قبر نرفت6 .بعد شمعون پطرس هم رسید و به داخل قبر رفت.
او هم كفن را دید كه در �آنجا قرار داشت 7و �آن دستمالی كه
روی س���ر او بود در كنار كفن نبود بلكه پیچیده ش���ده و دور
از �آن در گوش���های گذاشته شده بود8 .بعد� ،آن شاگردی هم
كه ابتدا به قبر رسید به داخل رفت� ،آن را دید و ایمان �آورد.
9زیرا تا �آن وقت �آنه���ا كلام خدا را نفهمیده بودند كه او باید
بعد از مرگ دوباره زنده ش���ود10 .پس �آن دو شاگرد به منزل
خود برگشتند.
ظاهر شدن عیسی به مریم مجدلیه

(متّی 928:10-؛ مرقس 916:)11-

11ا ّما مریم در خارج قبر ایستاده بود و گریه میکرد .همانطور
كه او اشک میریخت خم شد و به داخل قبر نگاه كرد 12و دو
فرشتۀ سفید پوش را دید كه در جاییکه بدن عیسی را گذاشته
بود ،یکی نزدیک سر و دیگری نزدیک پا نشسته بودند�13 .آنها به
او گفتند« :ای زن ،چرا گریه میکنی؟» او پاسخ داد« :خداوند
مرا بردهاند و نمیدانم او را كجا گذاشتهاند».
14وقتی این را گفت به عقب برگش���ت و عیس���ی را دید
كه در �آنجا ایستاده اس���ت ولی او را نشناخت15 .عیسی به
او گفت« :ای زن ،چرا گریه میکنی؟ به دنبال چه کس���ی
میگردی؟» مریم به گمان اینكه او باغبان است به او گفت:
«ای �آقا ،اگر تو او را بردهای به من بگو او را كجا گذاشتهای
ت���ا م���ن او را بب���رم».
1985
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16عیسی گفت« :ای مریم ».مریم برگشت و به زبان عبری
گفت« :ربونی( ».یعنی ای استاد).
17عیسی به او گفت« :به من دست نزن! زیرا هنوز به نزد پدر
بالا نرفتهام ا ّما نزد برادران من برو و به �آنان بگو كه اكنون نزد پدر
خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما بالا میروم».
18مریم مجدلیه نزد ش���اگردان رفت و ب���ه �آنها گفت« :من
خداوند را دیدهام ».و سپس پیغام او را به �آنان رسانید.
ظاهرشدن عیسی به شاگردان

(متّی 1628:20-؛ مرقس 1416:18-؛ لوقا 3624:)49-

19در غروب روز یكشنبه وقتی شاگردان از ترس یهودیان در
پشت درهای بس���ته ،دور هم جمع شده بودند ،عیسی �آمده
در میان �آنان ایستاد و گفت« :س���لام بر شما باد!» 20و بعد
دس���تها و پهلوی خود را به �آنان نشان داد .وقتی شاگردان،
خداوند را دیدند ،بسیار شاد شدند21 .عیسی باز هم گفت:
«سلام بر شما باد! همانطور كه پدر مرا فرستاد من نیز شما
را میفرستم22 ».بعد از گفتن این سخن ،عیسی بر �آنان دمید
و گفت« :روحالق���دس را بیابید23 ،گناهان کس���انی را كه
ببخشید ،بخش���یده میشود و �آنانی را كه نبخشید ،بخشیده
نخواهد ش���د».
عیسی و توما

24یک���ی از دوازده ش���اگرد یعنی توما كه ب���ه معنی دوقلو
است ،موقعی که عیس���ی �آمد با �آنها نبود25 .پس وقتیکه
س���ایر ش���اگردان به او گفتند« :ما خداوند را دیدهایم ».او
گفت« :من تا جای میخها را در دستش نبینم و تا انگشت
خود را در جای میخها و دستم را در پهلویش نگذارم باور
نخواه���م ك���رد».
26بعد از هش���ت روز ،وقتی شاگردان بار دیگر با هم بودند
و توما هم با �آنان بود ،با وجود اینكه درها بس���ته بود ،عیسی
به درون �آمد و در میان �آنان ایس���تاد و گفت« :س���لام بر شما
باد27 ».و بعد به توما گفت« :انگشت خود را به اینجا بیاور،
دستهای مرا ببین ،دست خود را بر پهلوی من بگذار و دیگر
بیایمان نباش بلكه ایمان داشته باش».
28توما گفت« :ای خداوند من و ای خدای من».
29عیسی گفت�« :آیا تو بهخاطر اینكه مرا دیدهای ایمان �آوردی؟
خوشا به حال کسانیکه مرا ندیدهاند و ایمان می�آورند».
1986
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مقصود از نوشتن این كتاب

30عیسی معجزات بس���یار دیگری در حضور شاگردان خود
انجام داد كه در این كتاب نوشته نشد31 .ولی اینقدر نوشته
شد تا شما ایمان بیاورید كه عیسی ،مسیح و پسر خداست و
تا ایمان �آورده به وسیلۀ نام او صاحب حیات جاودان شوید.

21

ظاهرشدن عیسی به هفت شاگرد

چندی بعد عیسی در كنار دریای طبریه بار دیگر
خود را به شاگردان ظاهر ساخت .ظاهر شدن او
اینطور بود2 :شمعون پطرس و تومای مل ّقب به دوقلو و نتنائیل
كه اهل قانای جلیل بود و دو پسر زِبدی و دو شاگرد دیگر در
�آنجا بودند3 .شمعون پطرس به �آنها گفت« :من میخواهم به
ماهیگیری بروم».
�آنها گفتند« :ما هم ب���ا تو می�آییم ».پس �آنه���ا به راه افتاده
سوار قایقی شدند .ا ّما در �آن شب چیزی صید نكردند4 .وقتی
صبح شد ،عیسی در ساحل ایس���تاده بود ولی شاگردان او را
نشناختند5 .او به �آنها گفت« :دوستان ،چیزی گرفتهاید؟» �آنها
جواب دادند« :خیر».
6عیسی به �آنها گفت« :تور را به طرف راست قایق بیندازید،
در �آنجا ماهی خواهید یافت� ».آنها همین كار را كردند و �آنقدر
ماهی گرفتند كه نتوانستند تور را به داخل قایق بكشند.
7پس �آن شاگردی كه عیسی او را دوست میداشت به پطرس
گفت« :این خداوند است!» وقتی شمعون پطرس كه برهنه بود
این را شنید لباسش را به خود پیچید و به داخل �آب پرید8 .بق ّیۀ
ش���اگردان با قایق به طرف خشكی �آمدند و تور پر از ماهی را
به دنبال خود میکشیدند زیرا از خشكی فقط یكصد متر دور
بودند9 .وقتی به خشكی رسیدند ،در �آنجا �آتشی دیدند كه ماهی
روی �آن قرار داشت و با مقداری نان �آماده بود10 .عیسی به �آنها
گفت« :مقداری از ماهیانی را كه ال�آن گرفتید بیاورید».
11شمعون پطرس به طرف قایق رفت و توری را كه از یكصد
و پنجاه و سه ماهی بزرگ پر بود به خشكی كشید و با وجود
�آنهمه ماهی ،تور پاره نش���د12 .عیسی به �آنها گفت« :بیایید
صبحان���ه بخورید ».هیچیک از ش���اگردان ج���ر�أت نكرد از او
بپرسد« :تو كیستی؟» �آنها میدانس���تند كه او خداوند است.
13پس عیسی پیش �آمده نان را برداشت و به �آنان داد و ماهی
را نیز همینطور.
1987
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14این سومین باری بود كه عیسی پس از رستاخیز از مردگان
به شاگردانش ظاهر شد.
عیسی و پطرس

15بعد از صبحانه ،عیس���ی به ش���معون پطرس گفت« :ای
شمعون پسر یونا� ،آیا مرا بیش از اینها مح ّبت مینمایی؟»
پطرس جواب داد�« :آری ،ای خداون���د ،تو میدانی كه تو
را دوست دارم ».عیسی گفت« :پس به ب ّرههای من خوراک
بده16 ».بار دوم پرسید« :ای شمعون پسر یونا� ،آیا مرا مح ّبت
مینمایی؟»
پطرس پاسخ داد« :ای خداوند ،تو میدانی كه تو را دوست
دارم».
عیسی به او گفت« :پس از گوسفندان من پاسداری كن».
17سومین بار عیسی از او پرس���ید« :ای شمعون پسر یونا� ،آیا
مرا دوست داری؟»
پطرس از اینكه بار سوم از او پرس���ید �آیا مرا دوست داری،
�آزرده خاطر شده گفت« :خداوندا تو از همهچیز اطّلاع داری،
تو میدانی كه تو را دوست دارم».
عیسی گفت« :گوسفندان مرا خوراک بده18 .در حقیقت به
تو میگویم در وقتیکه جوان بودی كمر خود را میبستی و به
هرجا كه میخواستی میرفتی ،ولی وقتی پیر بشوی ،دستهایت
را دراز خواهی كرد و دیگران تو را خواهند بست و به جاییکه
نمیخواهی خواهند برد19 ».به این وسیله عیسی اشاره به نوع
مرگی نمود كه پطرس میبایست برای جلال خدا متح ّمل شود
و بعد به او گفت« :به دنبال من بیا».
عیسی و آن شاگرد دیگر

20پطرس به اطراف نگاه كرد و دید �آن شاگردی كه عیسی
او را دوست میداشت ،از عقب می�آید یعنی همان شاگردی
كه در وقت ش���ام پهلوی عیسی نشس���ته و از او پرسیده بود:
«خداوندا ،كیست �آنکس كه تو را تسلیم خواهد كرد؟» 21وقتی
پطرس چشمش به �آن شاگرد افتاد از عیسی پرسید« :خداوندا،
عاقبت او چه خواهد بود؟»
22عیسی به او گفت« :اگر میل من این باشد كه تا وقت �آمدن
من او بماند ،به تو چه ربطی دارد؟ تو به دنبال من بیا».
23این گفتۀ عیس���ی در میان ش���اگردان پیچید و همه تص ّور
كردند كه �آن شاگرد نخواهد مرد ،ولی در واقع عیسی نگفت
1988
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كه او نخواهد مرد .او فقط گفته بود« :اگر میل من این باشد
كه تا وقت �آمدن من او بماند به تو چه ربطی دارد؟»
24و این همان ش���اگردی اس���ت كه این چیزها را نوشته و
به درستی �آنها ش���هادت میدهد و ما میدانیم كه شهادت او
راست است.
خاتمه

25البتّه عیسی كارهای بسیار دیگری هم انجام داد كه اگر
جزئیات �آنها به تفصیل نوشته شود ،تص ّور میکنم تمام دنیا هم
گنجایش كتابهایی را كه نوشته میشد ،نمیداشت.

1989

كارهای رسوالن
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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كارهای رسوالن
معرفی کتاب
ّ

كتاب كارهای رس���ولان ادامۀ انجیل لوقا میباشد .مقصود
عمدۀ این کتاب این است كه بگوید ،چگونه پیروان ا ّولیه عیسی
به وسیلۀ روحالقدس هدایت شدند و خبرخوش دربارۀ او را در
اورشلیم ،یهودیه ،سامره و تا دورافتادهترین نقاط جهان منتشر
كردند8( . )1:این كتاب شرح شروع مسیح ّیت در بین یهودیان
است و اینكه چگونه این ایمان در سراسر جهان و برای همۀ
مردم دنیا ممكن شد .نویسنده سعی دارد كه خوانندگان خود
را مطمئن سازد كه مسیحیان یک گروه سیاسی برای واژگون
كردن امپراتوری روم نیستند؛ و مسیح ّیت تكمیل كنندۀ مذهب
یهود است.
كتاب كارهای رس���ولان را برحس���ب ت�أثیر خبرخوش دربارۀ
عیسی و ت�أسیس كلیسا در �آن نواحی ،میتوان به سه قسمت
تقسیم كرد:
 -1شروع حركت مسیحی در اورشلیم بعد از صعود عیسی
به �آسمان
 -2توس���عه و گس���ترش �آن در س���ایر قس���متهای سرزمین
فلسطین
 -3نشر و توسعه �آن در ناحیۀ دریای مدیترانه و تا روم
یكی از نكات برجس���ته و مهم كتاب كارهای رسولان كار
روحالقدس اس���ت كه روز پنتیكاست در اورشلیم به شاگردان
نازل شد و رفتهرفته با هدایت روحالقدس ،رهبران قدرت یافته
و كلیسای مسیح را بنا نهادند .پیام مس���یحیان ا ّولیه در چند
موعظه خلاصه شده و �آنچه كه در این كتاب ثبت شده ،قدرت
این پیام را در زندگی ایمانداران و پیروان كلیسا و پرستش �آنان،
نشان میدهد.
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کارهای رسوالن 1
تقسیمبندی كتاب

آمادگی برای شهادت دادن 11:26-
الف  -آخرین فرمان و وعدۀ عیسی 11:14-
ب  -جانشین یهودا 151:26-
شهادت در اورشلیم 12:3-8:
شهادت در یهودیه و سامره 48:25-12:
رسالت پولس 113:31-28:
الف  -اولین سفر بشارتی 113:28-14:
ب  -شورای اورشلیم 115:35-
ج  -دومین سفر بشارتی 3615:22-18:
د  -سومین سفر بشارتی 2318:16-21:
ه  -پولس در زندان اورشلیم ،قیصریه و روم
1721:31-28:

1

تئوفیلوس عزیزم ،من در اولین نامۀ خود دربارۀ تمام کارها
و تعالیم عیسی از ابتدا 2تا روزیكه به وسیلۀ روحالقدس
دستورات لازم را به رسولان برگزیدۀ خود داد و به �آسمان برده
شد به تو نوش���تم3 :او پس از مرگ ،با دلایل بسیار ،خود را
زنده ،به این افراد نشان داد و مدّت چهل روز بارها به ایشان
ظاهر شد و دربارۀ پادشاهی خدا با �آنها سخن گفت4 .وقتی او
هنوز در بین �آنان بود به ایشان گفت« :اورشلیم را ترک نكنید
بلكه در انتظار �آن وعدۀ پدر ،كه در خصوص �آن به شما گفته
بودم ،باشید5 .یحیی با �آب تعمید میداد ،ا ّما بعد از چند روز
شما با روحالقدس تعمید خواهید یافت».
صعود عیسی مسیح

6پس هنگامیكه همه دور هم جمع بودند از او پرس���یدند:
«خداوندا� ،آیا وقت �آن رس���یده است كه تو بار دیگر سلطنت
را به اسرائیل بازگردانی؟» 7عیسی پاسخ داد «برای شما لزومی
ندارد ،كه تاریخه���ا و زمانهایی را كه پدر در اختیار خود نگه
داشته است ،بدانید8 .ا ّما وقتی روحالقدس بر شما نازل شود
قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمام یهودیه و سامره و تا
دورافتادهترین نقاط عالم شاهدان من خواهید بود9 ».همینكه
عیسی این را گفت ،در حالیكه همه نگاه میکردند ،بالا برده
شد و ابری او را از نظر ایشان ناپدید س���اخت10 .هنگامیكه
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او میرفت و چشمان �آنان هنوز به �آس���مان دوخته شده بود،
دو مرد س���فیدپوش در كنار �آنان ایس���تادند 11و پرسیدند« :ای
مردان جلیلی ،چرا اینجا ایستادهاید و به �آسمان نگاه میکنید؟
همین عیسی كه از پیش ش���ما به �آسمان بالا برده شد ،همان
طوری که بالا رفت و ش���ما دیدید ،دوباره به همین طریق باز
خواهد گشت».
انتخاب جانشین یهودا

�12آنگاه رسولان از كوه زیتون ،كه فاصلۀ �آن تا اورشلیم فقط
یک كیلومتر است ،به اورشلیم بازگشتند13 .به محض اینكه به
شهر وارد شدند ،به بالاخانهای كه محل اقامت �آنان بود رفتند.
فیلیپس و توما ،برتولما و
پطرس و یوحنا ،یعقوب و اندریاسُ ،
متّی ،یعقوب فرزند حلفی و شمعون فدایی و یهودا فرزند یعقوب
در �آنجا بودند14 .اینان همه با زنها و مریم مادر عیسی و برادران
او دور هم جمع میشدند تا وقت خود را صرف دعا نمایند.
15در �آن روزها پطرس در برابر ایمانداران كه عدّۀ �آنان روی هم
یكصد و بیست نفر بود ایس���تاد و گفت«16 :ای ایمانداران،
لازم بود پیشگویی كتابمقدّس دربارۀ یهودا ،راهنمای دستگیر
کنندگان عیسی ،كه روحالقدس به زبان داوود نموده بود ،به
حقیق���ت بپیوندد17 ،زیرا او یك���ی از ما بود و در م�أموریت ما
شركت داشت18 .او با پولی كه از بابت اجرت شرارت خود
دریافت نمود ،قطعه زمینی خرید و در �آن با سر سقوط كرد و
از میان پاره شد و تمام رودههایش بیرون ریخت 19و این امر به
اطّلاع جمیع ساكنان اورشلیم رسید و �آن قطعه زمین را به زبان
خودشان 'حقل دما' یعنی 'مزرعۀ خونین' نامیدند20 ».پطرس ادامه
داد و گفت« :زیرا در كتاب زبور نوشته شده است:
'مسكن او ویران باد
و دیگر كسی در �آن ساكن نشود'.
و همچنین �آمده است:
'م�أموریتش نیز به دیگری سپرده شود'.
«21بنابراین ی���ک نفر كه پیوس���ته در تمام مدّتی كه عیس���ی
خداوند با ما رفت و �آمد داش���ت22 ،یعنی از روزی كه یحیی
به تعمید پرداخت تا روزی كه عیسی از میان ما بالا برده شد،
در جرگۀ ما بوده اس���ت باید به عنوان گواه بر رستاخیز او به
جمع ما بپیوندد».
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�23آنگاه نام دو نفر را كه یكی یوسف معروف به برسابا (كه
لقب یوستس هم داشت) و دیگری متیاس بود ،برای این خدمت
پیشنهاد كردند 24و دعا كرده گفتند« :ای خداوندی كه از قلوب
همۀ انسانها �آگاهی ،به ما نشان بده كه کدامیک از این دو نفر
را انتخاب کردهای 25كه جانشین یهودا بشود؛ زیرا كه او سمت
خدمت و رسالت خود را از دست داد تا به جاییکه سرنوشت
او بود برود26 ».پس قرعه انداختند و قرعه به نام متیاس در�آمد و
به این ترتیب او در شمار �آن یازده رسول در�آمد.

2

نزول روحالقدس

وقتی روز پنتیكاس���ت رسید ،همۀ ایمانداران با هم در
یكجا جمع بودن���د2 .ناگهان صدایی ش���بیه وزش باد
شدید از �آسمان �آمد و تمام خانهای را كه در �آن نشسته بودند،
پر ساخت3 .در برابر چشم �آنان زبانههایی مانند زبانههای �آتش
ظاهر شد ،كه از یكدیگر جدا گشته و بر هر یک از �آنان قرار
گرفت4 .همه از روحالقدس پر گشتند و به طوریكه روح به
ایشان قدرت بیان بخشید ،به زبانهای دیگر شروع به صحبت
كردن���د5 .در �آن زمان یهودیان خداپرس���ت از جمیع ملل زیر
�آسمان ،در اورشلیم اقامت داش���تند6 .وقتی �آن صدا به گوش
رسید ،جمع ّیت گرد �آمدند و چون هرکس به زبان خود سخنان
ایمانداران را شنید ،همه غرق حیرت شدند 7و در كمال تع ّجب
اظهار داشتند« :مگر همۀ این کسانیکه صحبت میکنند جلیلی
نیستند؟ 8پس چطور است كه هر یک از ما پیام �آنان را به زبان
خودمان میش���نویم؟ 9ما كه از پارتیان و مادیان و عیلامیان و
اهالی بینالنهرین و یهودیه و كپدوكیه و پنطس و اس���تان �آسیا
10و فریجیه و پمفلیه و مصر و نواحی لیبی كه متّصل به قیروان
است و زائران رومی11 ،هم یهودیان و هم �آنانی كه دین یهود
را پذیرفتهاند ،و اهالی كریت و عربستان هستیم ،شرح كارهای
بزرگ خدا را به زب���ان خودمان میش���نویم12 ».همه حیران و
س���رگردان به یكدیگر میگفتند« :یعن���ی چ���ه؟» 13ا ّما بعضی
مسخرهكنان میگفتند« :اینها از شراب تازه مست شدهاند».
پیام پطرس

14ا ّما پطرس با �آن یازده رسول برخاست و صدای خود را بلند
كرد و خطاب به جماعت گفت« :ای یهودیان و ای ساكنان
اورشلیم ،تو ّجه كنید :بدانید و �آگاه باشید كه 15برخلاف تص ّور
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ش���ما ،این مردان مست نیس���تند؛ زیرا اکنون ساعت نُه صبح
است16 .بلكه این همان چیزی اس���ت كه یوئیل نبی گفت:
' 17خدا میفرماید در زمان �آخر چنین خواهم كرد:
از روح خود بر همۀ مردم فرو خواهم ریخت
و پسران و دختران شما نب ّوت خواهند كرد
و جوانان شما رؤیاها
و پیران شما خوابها خواهند دید.
�	18آری ،حتّی بر غلامان و كنیزان خود
در �آن روزها از روح خود فرو خواهم ریخت
و ایشان نب ّوت خواهند كرد.
 19و در �آسمان شگفتیها
و بر روی زمین نشانههایی ظاهر خواهم نمود،
یعنی خون� ،آتش و دود غلیظ.
 20پیش از �آمدن �آن روز بزرگ و پر شكوه خداوند،
خورشید تاریک خواهد شد
و ماه رنگ خون خواهد گرفت
 21و چنان خواهد شد كه هرکه نام خداوند را بخواند
نجات خواهد یافت'.
«22ای مردان اسرائیلی به این سخنان گوش دهید .عیسای
ناصری م���ردی بود ،ك���ه م�أموریتش از جانب خدا به وس���یلۀ
معجزات و شگفتیها و نشانههایی كه خدا توسط او در میان
شما انجام داد ،به ثبوت رسید ،همان طوری که خود شما خوب
میدانید23 .شما این مرد را ،كه بر طبق نقشه و پیشدانی خدا
به دست شما تسلیم شد ،به وسیلۀ كفار به صلیب میخكوب
كردید و كشتید24 .ا ّما خدا او را زنده كرد و از عذاب مرگ
رهایی داد .زی���را محال بود ،مرگ بتواند او را در چنگ خود
نگه دارد25 .داوود دربارۀ او میفرماید:
'خداوند را همیشه پیش روی خود میدیدم
زیرا او در دست راست من است تا لغزش نخورم.
 26به این سبب دلم مسرور گردید
و زبانم از شادمانی فریاد میکرد
و بدن فانی من در امید ساكن خواهد شد،
 27از �آنرو كه جانم را در دنیای مردگان ترک نخواهی كرد
و نمیگذاری كه بندۀ امین تو فساد را ببیند.
 28تو راههای حیات را به من شناسانیدهای
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و با حضور خود مرا از شادمانی پر خواهی كرد'.
«29ای برادران* دربارۀ ج ّد ما داوود صریحاً باید بگویم كه او نه فقط
مرد و به خاک سپرده شد ،بلكه �آرامگاه او نیز تا به امروز در میان ما
باقی است30 .و چون او نبی بود و میدانست كه خدا برای او سوگند
یاد كرده است ،كه از نسل او یکنفر را بر تخت سلطنت بنشاند،
31از قبل ،رستاخیز مسیح را پیشبینی نموده دربارۀ �آن گفت:
'او در دنیای مردگان ترک نشد
و جسد او هرگز فاسد نگردید'.
32خدا همین عیسی را پس از مرگ زنده كرد و همۀ ما بر �آن
گواه هستیم33 .حال كه عیسی به دست راست خدا بالا برده
شده اس���ت ،روحالقدس موعود را از پدر یافته و به ما افاضه
كرده است ،شما این چیزها را میبینید و میش���نوید34 .زیرا
داوود به عالم بالا صعود نكرد ا ّما خود او میگوید:
'خداوند به خداوند من گفت:
به دست راست من بنشین
 35تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم'.
«36پس ای جمیع قوم اسرائیل ،یقین بدانید كه خدا این عیسی
را كه شما مصلوب كردید ،خداوند و مسیح كرده است».
37وقتی �آنها این را شنیدند دلهایشان جریحهدار شد و از پطرس
و سایر رسولان پرسیدند« :ای برادران ،تكلیف ما چیست؟»
38پطرس به ایشان گفت« :توبه كنید و هر یک از شما برای
�آمرزش گناهانتان به نام عیسی مسیح غسل تعمید بگیرید كه
روحالقدس یعنی عطیۀ خدا را خواهید یافت39 ،زیرا این وعده
برای شما و فرزندان شما و برای كسانی است كه دور هستند،
یعنی هرکه خداوند ،خدای ما او را بخواند».
40پطرس با سخنان بسیار دیگر شهادت م یداد و �آنان را ترغیب میکرد
و میگفت« :خود را از این اشخاص نادرست برهانید41 ».پس کسانیکه
پیام او را پذیرفتند تعمید یافتند و در همان روز در حدود سه هزار نفر به
ایشان پیوستند�42 .آنان همیشه وقت خود را با شنیدن تعالیم رسولان و
مشاركت ایماندارن و پاره كردن نان و دعا میگذرانیدند.
روش زندگی ایمانداران

43در اثر عجایب و نش���انههای بسیاری كه توسط رسولان
به عمل می�آمد ،خوف الهی برهمه چیره ش���ده بود44 .تمام
روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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ایمانداران با هم متّحد و در همهچیز شریک بودند45 .مال و
دارایی خود را میفروختند و نسبت به احتیاج هرکس بین خود
تقسیم میکردند�46 .آنان هر روز در معبد بزرگ دور هم جمع
میشدند و در خانههای خود نان را پاره میکردند و با دلخوشی
و صمیم ّیت با هم غذا میخوردند47 .خدا را حمد میکردند
و مورد احترام همۀ مردم بودند و خداوند هر روز كسانی را كه
نجات مییافتند ،به جمع ایشان میافزود.

3

شفای مفلوج

یک روز در ساعت سه بعد از ظهر که وقت نماز بود،
پطرس و یوحنا به معبد بزرگ میرفتند2 .در �آنجا مردی
مفلوج مادرزاد بود كه هر روز او را در جلوی در معبد بزرگ،
كه به «دروازۀ زیبا» معروف بود ،میگذاشتند تا از کسانیکه
به درون معبد بزرگ میرفتند صدقه بگی���رد3 .وقتی پطرس و
یوحنا را دید كه به معبد بزرگ میروند تقاضای صدقه كرد.
4ا ّما پطرس و یوحنا به او خیره ش���دند و پطرس به او گفت:
«به ما نگاه ك���ن5 ».او به خیال اینك���ه چیزی از �آنان خواهد
گرفت ،با چشمانی ُپرتوقّع به ایش���ان نگاه كرد6 .ا ّما پطرس
گفت« :من طلا و نقره ندارم ،ا ّما �آنچه دارم به تو میدهم .به
نام عیسی مسیح ناصری به تو دستور میدهم ،بلند شو و راه
برو�7 ».آنگاه پطرس دس���ت راستش را گرفت و او را از زمین
بلند كرد .فوراً پاها و قوزک پاهای او ق ّوت گرفتند8 .او از جا
توخیزكنان و
پرید ،روی پاهای خود ایستاد و به راه افتاد و جس 
خدا را حمدگویان به اتّفاق ایشان وارد معبد بزرگ شد9 .همۀ
مردم او را روان و حمدگویان دیدند 10و وقتی پی بردند كه او
همان كسی است كه قبلا ً در جلوی «دروازۀ زیبا» مینشست و
صدقه میگرفت از �آنچه برای او اتّفاق افتاده بود ،غرق تع ّجب
و حیرت شدند.
پیام پطرس در معبد بزرگ

11در حالیك���ه او به پطرس و یوحنا چس���بیده بود و از �آنان
جدا نمیشد ،جمیع مردم با حیرت در ایوان سلیمان به طرف
�آنان دویدند12 .وقتی پطرس دید كه مردم می�آیند گفت« :ای
اسرائیلیان چرا از دیدن این امر تع ّجب میکنید؟ چرا به ما خیره
شدهاید؟ خیال میکنید كه ما این شخص را با تقوی و نیروی
خود شفا دادهایم؟ 13خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب ،خدای
اجداد ما ،بندۀ خود عیسی را به جلال رسانیده است� .آری،
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شما عیسی را به مرگ تسلیم نمودید و در حضور پیلاطس او
را رد كردید ،در حالیكه پیلاطس تصمیم گرفته بود او را �آزاد
كند14 .شما بودید كه �آن پاک مرد خدا ،یعنی �آن مرد عادل
را انكار كردید و �آزادی یک نفر قاتل را خواس���تار شدید 15و
به این طریق �آن سرچشمۀ حیات را كشتید ،ا ّما خدا او را پس
از مرگ زنده كرد و ما شاهد این واقعه هستیم16 .قدرت نام
عیسی ،این ش���خص را كه میبیند و میشناسید نیرو بخشیده
است .به وسیلۀ ایمان به نام او این كار انجام شده است� .آری،
در حضور جمیع ش���ما ایمان به عیسی او را سالم و تندرست
كرده است.
«17و ا ّما ای اس���رائیلیان ،میدانم كه ش���ما مثل حکمرانان
خود این كار را از روی غفلت انجام دادی���د18 .ولی خدا به
این طریق به �آن پیشگوییهایی كه مدّتها پیش به وسیلۀ جمیع
انبیا فرموده بود كه مسیح او می�آید تا رنج و �آزار ببیند ،تح ّقق
بخش���ید19 .پس توبه كنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا
گناهان شما �آمرزیده شود20 .و زمان تجدید حیات از پیشگاه
خداوند فرا رس���د و خدا ،عیسی یعنی �آن مسیح موعود را كه
از پیش برایتان برگزیده بود بفرس���تد21 .همانطور كه خدا به
وسیلۀ انبیای مقدّس خود از مدّتها پیش اعلام نموده ،او باید
تا زمانیكه همهچیز تازه و نو شود ،در �آسمان بماند22 .موسی
فرمود' :خداوند خدای ش���ما ،از میان ش���ما نبیای مانند من
برای شما برمیانگیزاند ،باید به �آنچه او به شما میگوید گوش
دهید23 .و هركس از اطاعت �آن نبی سر باز زند باید از جمع
بنیاسرائیل ریشهكن شود24 '.و همچنین تمام انبیا از سموئیل
به بعد ،یک صدا زمان حاضر را پیشگویی میکردند25 .شما
فرزندان انبیا هستید و به این سبب در �آن پیمانی كه خدا با اجداد
شما بست سهمی دارید ،چنانکه خدا به ابراهیم فرمود' :از نسل
تو جمیع اقوام روی زمین بركت خواهند یافت26 '.هنگامیكه
خدا بندۀ خود عیس���ی را برگزید ،او را قبل از همه نزد ش���ما
فرستاد تا ش���ما را از راههای شرارت�آمیزتان برگرداند و به این
وسیله شما را بركت دهد».

4

پطرس و یوحنا در حضور شورای یهود

هنوز سخن ایشان با قوم به پایان نرسیده بود كه كاهنان
به اتّفاق فرماندۀ پاس���داران معبد بزرگ و پیروان فرقۀ
صدوق���ی وارد ش���دند�2 .آنان از اینكه رس���ولان ،قوم را تعلیم
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میدادند و به اتّكای رستاخیز عیسی ،رستاخیز مردگان را اعلام
میکردند ،سخت ناراحت شده بودند3 .پس پطرس و یوحنا
را گرفتند و چون نزدیک غروب بود تا روز بعد ایش���ان را در
زندان نگه داشتند4 ،ا ّما بسیاری از کسانیکه �آن پیام را شنیده
بودند ،ایمان �آوردند و تعداد مردان ایش���ان به حدود پنج هزار
نفر رسید5 .روز بعد ،رهبران یهود و مشایخ و علما در اورشلیم
جلسهای تشكیل دادند«6 .حنا» كاهن اعظم و قیافا و یوحنا و
اسكندر و همۀ اعضای خانوادۀ كاهن اعظم حضور داشتند.
7رسولان را احضار كردند و از �آنان سؤال نمودند« :با چه قدرت
و به چه نامی این كار را کردهاید؟» 8پطرس پر از روحالقدس
جواب داد« :ای سران قوم و ای مشایخ اسرائیل9 ،اگر امروز
بهخاطر کار نیكویی كه در مورد یک مرد علیل انجام شد ،از
ما بازپرس���ی میکنید و میخواهید بدانید كه او به چه وسیله
شفا یافته است10 ،همۀ شما و همۀ قوم اسرائیل بدانید كه این
مرد که امروز به قدرت نام عیسی مسیح ناصری ،كه شما او را
روی صلیب كشتید و خدا او را زنده گردانید ،کاملا ً شفا یافته
و ایستاده است11 .این همان سنگی است كه شما بنّایان �آن را
خوار شمردید و رد كردید ،ولی اکنون مهمترین سنگ بنا شده
است12 .در هیچكس دیگر ،رستگاری نیست و در زیر �آسمان
هیچ نامی جز نام عیسی به مردم عطا نشده است تا به وسیلۀ �آن
نجات یابیم13 ».وقتی �آنان جسارت پطرس و یوحنا را مشاهده
كردند و پی بردند كه افرادی درس نخوانده و معمولی هستند،
متعجب شدند و دانستند كه از یاران عیسی بودهاند14 .وقتی
ّ
شخص ش���فا یافته را همراه پطرس و یوحنا دیدند ،نتوانستند
گفتار �آنان را تكذیب نمایند15 .پس به ایشان امر كردند ،كه
از شورا بیرون بروند و سپس دربارۀ این موضوع مشغول بحث
شدند 16و گفتند« :با این افراد چه كنیم؟ چون همۀ ساكنان
اورشلیم میدانند كه معجزهای چشمگیر به وسیلۀ ایشان انجام
شده اس���ت و ما نمیتوانیم منكر �آن بشویم17 .ا ّما برای اینكه
این جریان در میان قوم بیش از این شایع نشود ،به �آنان اخطار
كنیم ،كه دیگر دربارۀ عیسی با كسی سخن نگویند�18 ».آنگاه
�آنان را احضار كردند و به ایشان اخطار نمودند كه به هیچ وجه
به نام عیس���ی چیزی اظهار نكنند و تعلیمی ندهند19 .پطرس
و یوحنا در پاس���خ گفتن���د« :خودتان قض���اوت كنید :در نظر
خدا چه چیز درس���ت است؟ از خدا اطاعت كنیم یا از شما؟
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20ا ّما ما نمیتوانیم از گفتن �آنچه دیدهایم و ش���نیدهایم ،دست
برداریم�21 ».آنان پطرس و یوحنا را پس از تهدید بسیار مرخّص
كردند ،زیرا راهی نیافتند تا ایشان را تنبیه نمایند .از �آن رو كه
همه خدا را برای �آنچه صورت گرفت���ه بود ،حمد میگفتند.
22مردی كه این معجزۀ شفا در مورد او انجام شده بود ،بیش
از چهل سال داشت.
ایمانداران برای شجاعت دعا میکنند

23به محض اینكه این دو شاگرد از �آنجا مرخّص شدند ،نزد
دوستان خود بازگشتند و چیزهایی را كه سران كاهنان و مشایخ
به �آنان گفته بودند ،بازگو كردن���د24 .وقتی ایمانداران باخبر
ش���دند ،همه با هم به درگاه خدا دع���ا كردند و گفتند« :ای
پروردگار ،خالق �آسمان و زمین و دریا و �آنچه در �آنهاست25 ،تو
به وسیلۀ روحالقدس از زبان ج ّد ما داوود بندۀ خود فرمودی:
'چرا مردم جهان شورش میکنند
و قومها به باطل میاندیشند.
 26پادشاهان جهان بر میخیزند
و حكمرانان ایشان اجتماع میکنند،
علیه خداوند و علیه مسیح او'.
27در واقع در همین ش���هر برضد بندۀ مقدّس تو عیسی كه تو
منصوب فرمودی ،اجتماع كردند .هیرودیس و پنطیوس پیلاطس،
با غیر یهودیان و قوم اسرائیل دست به دس���ت هم دادند 28و
همۀ کارهایی را كه ت���و با قدرت و ارادۀ خ���ود از پیش مق ّرر
فرموده بودی به انجام رسانیدند29 .اكنون ای خداوند تهدیدات
�آنان را ملاحظه فرما و بندگانت را توانا گردان تا پیام تو را با
ش���هامت بیان كنند30 .دس���ت خود را به جهت شفا دادن و
جاری س���اختن عجایب و معجزاتی كه به نام بندۀ مقدّس تو
عیسی انجام میگیرد دراز كن».
31هنگامیكه دعایشان به پایان رسید ،ساختمان محل اجتماع
�آنان به لرزه در�آمد و همه از روحالقدس پر گشتند و كلام خدا
را با شهامت بیان میکردند.
مشاركت ایمانداران

32همۀ مؤمنان از دل و جان متّحد ش���ده بودند و هیچکس
دارایی خ���ود را از �آن خود نمیدانس���ت؛ بلكه همه در اموال
یكدیگر شریک بودند33 .رسولان به رستاخیز عیسی خداوند
با قدرتی عظیم شهادت میدادند و خدا بركت فراوانی به �آنها
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عطا میفرمود34 .هیچكس در میان ایش���ان محتاج نبود .زیرا
هرک���س زمینی یا خانهای داش���ت �آن را میفروخت ،پولش را
می�آورد 35و در اختیار رسولان میگذاشت و به این ترتیب بین
محتاجان به نسبت احتیاجشان تقسیم میشد36 .مثلا ً یوسف
كه رسولان او را برنابا یعنی تشویق كننده مینامیدند و از طایفۀ
لاوی و اهل قبرس بود 37زمینی داشت� .آن را فروخت و پولش
را در اختیار رسولان گذاشت.

5

حنانیا و سفیره

ا ّما ش���خصی به نام حنانیا با همسر خود سفیره قطعۀ
زمینی را فروخت 2و با اطّلاع زن خود مبلغی از پول
�آن را نگه داش���ت و بق ّیۀ را �آورد و در اختیار رس���ولان نهاد.
3پطرس گفت« :ای حنانیا ،چرا اینطور تسلیم شیطان شدی
تا او تو را وادار كند به روحالقدس دروغ بگویی و مقداری از
پول زمینت را نگاه داری؟ �آیا وقتی �آن را داش���تی مال خودت
نبود؟ �4آیا وقتی �آن را فروختی باز هم در اختیارت نبود؟ چطور
ش���د كه فكر چنین كاری ك���ردی؟ تو نه به انس���ان ،بلكه به
خدا دروغ گفتهای5 ».همینکه حنانیا این سخنان را شنید به
زمین افتاد و جان س���پرد و همۀ �آنانی كه این را شنیدند بسیار
ترس���یدند�6 .آنگاه جوانان �آمدن���د و او را كفن كرده به خاک
سپردند7 .پس از سه س���اعت همسرش بدون اینكه از جریان
�آگاه شده باشد وارد شد8 .پطرس از او پرسید« :بگو ببینم �آیا
زمین را به همین مبلغ فروختی���د؟» زن گفت�« :آری به همین
مبلغ9 ».پطرس به او گفت« :چرا هر دو همدس���ت شدید كه
روح خداوند را بیازمایید؟ کسانیکه شوهرت را دفن کردهاند
هم اكنون در �آستانۀ در هستند و تو را هم خواهند برد10 ».در
همان لحظه او پیش پاهای پطرس افتاد و جان داد .جوانان كه
وارد شدند او را مرده یافتند و جسدش را بردند و پیش شوهرش
دفن كردند11 .ترس عظیمی بر همۀ كلیس���ا و کسانیکه این
ماجرا را شنیدند چیره شد.
عجایب و معجزات

12رسولان عجایب و نشانههای بیشماری در میان قوم انجام
میدادند و با وحدت نظر در ایوان س���لیمان جمع میشدند.
13هیچکس خارج از جمع خودش���ان ج���ر�أت نمیکرد با �آنان
همنشین ش���ود ،ا ّما مردم عموماً از ایش���ان تعریف میکردند.
14ولی بیش از پیش مردان و زنهای بسیاری به خداوند ایمان
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�آوردند و به ایشان پیوس���تند15 .كار به جایی رسید كه مردم،
بیماران خود را در كوچهها می�آوردند و �آنان را بر بستر و تشک
میخوابانیدند تا وقتیکه پطرس از �آنجا میگذشت لااقل سایۀ
او بر بعضی از �آنان بیفتد16 .عدّۀ زیادی از ش���هرهای اطراف
اورش���لیم �آمدند و بیماران و كس���انی را كه گرفتار ارواح پلید
میبودند �آورده و همه شفا یافتند.
بازداشت رسوالن و بازجویی از آنان

17در این هنگام كاهن اعظم و دستیاران او یعنی فرقۀ صدوقی
از روی حسد اقداماتی به عمل �آوردند�18 :آنها رسولان را گرفتند
و به زندان عمومی انداختند 19ا ّما همان ش���ب فرشتۀ خداوند
درهای زندان را باز كرد و �آنان را بیرون برد و به ایشان گفت:
«20بروید و در معبد بزرگ بایستید و در مورد این حیات تازه با
همه صحبت كنید21 ».پس �آنان این را ش���نیدند و به �آن عمل
كردند و صبح زود به معبد بزرگ رفته به تعلیم پرداختند .كاهن
اعظم و دستیاران او ،اعضای شورا و مشایخ اسرائیل را فراخوانده
جلسهای تشكیل دادند و كسانی را فرستادند تا رسولان را از
زندان بیرون بیاورند22 .وقتی م�أموران وارد زندان شدند �آنان را
نیافتند .پس بازگشتند و گزارش داده گفتند«23 :ما دیدیم كه
درهای زندان کاملا ً بس���ته بود و نگهبانان در جلوی درها سر
خدمت حاضر بودند؛ ولی وقتی در را باز كردیم ،هیچكس را
نیافتیم24 ».هنگامیكه فرماندۀ پاس���داران معبد بزرگ و سران
كاهنان این را ش���نیدند ،حیران ماندند كه چه به سر رسولان
�آمده و عاقبت كار چه خواهد شد25 .در این هنگام شخصی
جلو �آمد و گفت« :زندانیان شما در معبد بزرگ ایستادهاند و
قوم را تعلیم میدهند26 ».پس فرمانده با پاسداران معبد بزرگ
رفت و �آنان را �آورد ،البتّه بدون اِعمال زور زیرا میترسیدند كه
قوم �آنان را سنگسار كنند27 .رسولان را �آوردند و در برابر شورا
بپا داشتند و كاهن اعظم بازپرس���ی را چنین �آغاز كرده گفت:
«28مگر ما اكیداً به ش���ما اخطار نكردی���م كه دیگر به این نام
تعلیم ندهید؟ ا ّما شما برخلاف دستور ما اورشلیم را با تعالیم
خود پر کردهاید و میکوشید كه خون این شخص را به گردن
ما بیندازید29 ».پطرس و رس���ولان پاسخ دادند« :از خدا باید
اطاعت كرد ،نه از انسان30 .خدای نیاکان ما همان عیسی را
كه شما مصلوب كرده و كش���تید زنده گردانید 31و به عنوان
سرور و نجاتدهنده با سرافرازی در َسمت راست خود نشانید
2002

کارهای رسوالن  5و6 

تا فرصت توبه و �آمرزش گناهان را به بنیاس���رائیل عطا فرماید
32و ما شاهدان این امور هستیم یعنی ما و روحالقدس كه خدا
به مطیعان خود بخشیده است33 ».هنگامیكه این را شنیدند،
چنان خشمگین شدند كه تصمیم گرفتند �آنان را بكشند34 .ا ّما
شخصی از فرقۀ فریسی به نام غمالائیل كه استاد شریعت و نزد
همۀ مردم محترم بود در مجلس بپا خواس���ت و دستور داد كه
متّهمان را مدّتی بیرون برند35 .سپس به حاضران گفت« :ای
اسرائیلیان مواظب باشید كه با اینها چه میکنید36 .مدّتی قبل
شخصی به نام تئودا برخاست و با این ا ّدعا كه شخص مهمی
اس���ت ،تقریباً چهارصد نفر را دور خود جمع كرد .ا ّما او به
قتل رسید و همۀ پیروانش از هم پاشیده شدند و تمام نقشههای
او نقش بر �آب شد37 .یهودای جلیلی هم در زمان سرشماری
برخاست و گروهی را به دنبال خود كشید ،ا ّما او هم از بین رفت
و پیروانش پراكنده شدند38 .و امروز این را به شما میگویم كه
با این افراد كاری نداشته باشید� .آنها را به حال خود بگذارید،
زیرا اگر نقش���ه و كاری كه دارند از �آن انس���ان باشد ،به ثمر
نخواهد رسید39 .ا ّما اگر از �آن خدا باشد ،شما نمیتوانید �آنها
را شكست دهید .چون در این صورت شما هم جزء كسانی
خواهید شد ،كه با خدا س���تیزه میکنند�40 ».آنان به نصیحت
او گوش دادند .رسولان را احضار كردند و پس از �آنکه �آنها را
با ش���لا ّق زدند ،به �آنان اخطار كردند كه باید از سخن گفتن
به نام عیسی دست بردارند .سپس �آنها را �آزاد ساختند41 .پس
رسولان چون خدا �آنان را شایس���ته دانسته بود كه بهخاطر نام
عیسی بیحرمتی ببینند شادیكنان از حضور شورا بیرون رفتند.
42و همه روزه در معبد بزرگ و در خانهها به تعلیم و اعلام این
مژده كه عیسی ،مسیح موعود است ،ادامه دادند.

6

تعیین هفت نفر نیک نام

در �آن زمان كه تعداد ش���اگردان زیادتر میشد یهودیان
یونانی زبان از یهودیان عبری زبان شكایت كردند كه
در تقس���یم خوراک روزانه ،بیوه زنهای یونانی زبان از نظر دور
میمانند2 .پس �آن دوازده رسول كلّیه شاگردان را احضار كردند
و گفتند« :شایسته نیست ما بهخاطر رسانیدن غذا به دیگران از
اعلام كلام خدا غافل بمانیم3 .پس ای برادران *،از میان خودتان
روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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هفت نفر از مردان نیک نام و پر از روحالقدس و با حكمت را
انتخاب كنید تا �آنان را م�أمور انجام این وظیفه بنماییم 4و ا ّما ما
وقت خود را صرف دعا و تعلیم كلام خدا خواهیم نمود».
5این پیشنهاد مورد قبول تمام حاضران در مجلس واقع شد و
فیلیپس ،پرخروس،
استیفان مردی پر از ایمان و روحالقدس و ُ
نیكانور ،تیمون ،پرمیناس و نیكلاوس را كه قبلا ً به دین یهود
گرویده و اهل انطاكیه بود ،برگزیدند6 .این عدّه به رس���ولان
مع ّرفی شدند و رسولان دست بر سر �آنان گذارده برای �آنها دعا
كردند7 .پیام خدا پیوس���ته در حال انتش���ار بود و در اورشلیم
تعداد ش���اگردان بسیار افزایش یافت و بس���یاری از كاهنان نیز
ایمان به مسیح را پذیرفتند.
بازداشت استیفان

8استیفان پر از فیض و قدرت ،به انجام نشانهها و عجایب
عظیم در میان قوم یهود پرداخت9 .تعدادی از اعضای كنیسهای
به نام كنیس���ۀ «�آزادگان» مركب از قیروانیان و اس���كندریان و
همچنین اهالی قیلیقیه و استان �آسیا پیش �آمدند و با استیفان به
مباحثه پرداختند10 .ا ّما استیفان چنان با حكمت و قدرت روح
سخن میگفت كه �آنها نتوانستند در برابرش مقاومت نمایند.
11بنابراین چند نفر را وادار كردند كه بگویند «ما ش���نیدیم كه
استیفان نسبت به موسی و خدا س���خنان كفر�آمیز میگفت».
12و به این ترتیب �آنها مردم و مشایخ و علما را تحریک كردند
و بر اس���تیفان هجوم �آوردند و او را دس���تگیر نموده نزد شورا
بردند 13و چند نفر شاهد دروغ را �آوردند و �آنان گفتند« :این
شخص همیش���ه برخلاف این مكان مقدّس و شریعت موسی
سخن میگوید14 ،زیرا ما با گوش خود شنیدیم كه او میگفت:
عیسای ناصری این مكان را خراب میکند و سنّتهایی را كه
موسی به ما سپرده اس���ت تغییر خواهد داد15 ».در این هنگام
همۀ اعضای شورا كه به استیفان خیره شده بودند ،دیدند كه
صورت او مانند صورت یک فرش���ته میدرخش���د.

7

سخنرانی استیفان

�آنگاه كاهن اعظم پرسید�« :آیا اینها راست میگویند؟»
2استیفان جواب داد« :ای برادران و ای پدران ،تو ّجه
بفرمایید ،خ���دای پرجلال به پ���در ما ابراهی���م در وقتیکه در
بینالنهرین س���كونت داش���ت ،یعنی قبل از مهاجرت به ح ّران
ظاهر شد 3و به او فرمود' :وطن خود و بستگانت را ترک كن
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و به سرزمینی كه به تو نشان میدهم برو4 '.پس به این ترتیب
از زمین كلدانیان عزیمت كرد و مدّتی در ح ّران ماند و پس از
مرگ پدرش ،خدا او را از �آنجا به سرزمینی كه امروز شما در
�آن سكونت دارید منتقل ساخت5 .خدا حتّی یک وجب از �آن
سرزمین را به ابراهیم نداد .ا ّما در همان وقت كه او هنوز فرزندی
نداش���ت به او قول داد ،كه او و بعد از او فرزندانش را مالک
�آن زمین بگرداند6 .پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود كه
فرزندان او مانند غریبهها در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند
كرد و مدّت چهارصد س���ال در بندگی و ظلم به سر خواهند
برد7 .و خدا فرمود' :ا ّما م���ن �آن ملّتی را كه قوم من بردگان
�آنها خواهند شد محکوم خواهم ساخت و بعد از �آن �آنان �آزاد
خواهند شد و مرا در همین مكان عبادت خواهند كرد8 '.در
همین زمان خدا ختنه را به عنوان نشانۀ پیمان خود به ابراهیم
عطا كرد و به این ترتیب پس از تولّد اسحاق او را در روز هشتم
ختنه كرد و اسحاق ،یعقوب را ،و یعقوب ،دوازده فرزند خود
را كه بعدها هر كدام پدر یک طایفۀ اسرائیل شدند.
«9فرزندان یعقوب از روی حسد یوسف را به بردگی در مصر
فروختند ،ا ّما خدا با او بود 10و او را از جمیع زحماتش رهانید
و به او توفیق و حكمت عطا فرمود به طوریكه مورد پس���ند
فرعون ،فرمانروای مصر واقع شد و یوسف فرمانروای سرزمین
مصر و دربار سلطنتی گردید11 .در این هنگام در سرتاسر مصر
و كنعان قحطیای پدید �آمد كه باعث مصیبت عظیمی شد به
حدّی كه اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند12 .وقتی یعقوب
باخبر شد كه در مصر غلّه پیدا میشود نیاکان ما را برای اولین
بار به �آنجا فرستاد13 .در سفر دوم یوسف خود را به برادرانش
شناسانید و فرعون از اصل و نصب یوسف باخبر شد14 .یوسف
پدر خود یعقوب و تمام بستگانش را كه جمعاً هفتاد و پنج نفر
بودند به مصر دعوت ك���رد 15و به این ترتیب یعقوب به مصر
قدم نهاد .عمر یعقوب و اجداد ما در �آنجا به س���ر رسید 16و
اجس���اد �آنان را به ش���كیم بردند و در �آرامگاهی كه ابراهیم از
فرزند حمور به مبلغی خریده بود به خاک سپردند.
«17و چون وقت �آن نزدیک میش���د كه خدا به وعدهای كه
به ابراهیم داده بود ،عمل كند قوم ما در س���رزمین مصر رشد
كرد و تعداد �آنان افزایش یافت18 .سرانجام پادشاه دیگری كه
یوسف را نمیشناخت به پادشاهی مصر رسید 19و با اجداد ما
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با نیرنگ رفتار كرد و بر �آنان ظلم بس���یار روا داشت به حدّی
كه ایشان را مجبور ساخت كه نوزادان خود را سر راه بگذارند
تا بمیرند20 .در چنین روزگاری موسی كه كودكی بسیار زیبا
بود ،به دنیا �آمد .او مدّت س���ه ماه در خانۀ پدر پرورش یافت
21و وقتی او را س���ر راه گذاشتند ،دختر فرعون او را برداشت
و همچون فرزند خود تربیت نمود22 .به این ترتیب موسی بر
تمام فرهنگ و معارف مصر تس���لّط یافت و در گفتار و كردار
استعداد مخصوصی از خود نشان داد.
«23همینكه موسی چهل س���اله شد به فكرش رسید كه به
دیدن برادران اس���رائیلی خود ب���رود 24و چ���ون دید كه مردی
مصری با یكی از �آنان بدرفتاری میکند ،به حمایت �آن اسرائیلی
برخاست و �آن تجاوزكار مصری را به سزای عمل خود رسانید
و او را كشت25 .موسی گمان میکرد كه هم نژادانش خواهند
فهمید كه خدا او را وس���یلۀ نجات �آنان قرار داده اس���ت ،ا ّما
�آنان نفهمیدند26 .فردای �آن روز به دو نفر اسرائیلی كه با هم
نزاع میکردند رسید و برای رفع اختلافشان چنین گفت' :ای
دوستان ،شما برادرید .چرا با هم بدرفتاری میکنید؟' 27مرد
مقصر او را عقب زد و گفت 'چه كسی تو را حاكم و قاضی
ّ
ما كرده است؟ 28میخواهی مرا هم مثل �آن مصری كه دیروز
كش���تی ،بكش���ی؟' 29موس���ی وقتی این جواب را شنید از �آن
سرزمین گریخت و در س���رزمین مدیان �آواره گشت و در �آنجا
صاحب دو پسر شد.
«30پس از �آنكه چهل سال سپری شد ،فرشتهای در بیابانهای
اطراف كوه سینا در بوتهای سوزان به موسی ظاهر شد31 .موسی
از دیدن �آن رؤیا غرق حیرت گشت و هنگامیكه نزدیک �آمد
تا بهتر ببیند ،صدای خداوند به گوشش رسید كه میگفت:
'32من خدای نیاکان تو ،خدای ابراهیم و اس���حاق و یعقوب
هستم '.موسی ترسید و جر�أت نگاه كردن نداشت33 .سپس
خداوند فرمود' :نعلینات را بیرون بیاور چون در مكان مقدّسی
ایستادهای34 .البتّه �آن ظلمی را كه در مصر نسبت به قوم من
میشود دیده و �آه و نالههایشان را شنیدهام و برای نجات �آنان
�آمدهام ،برخیز تو را به مصر میفرستم'.
�«35آری هم���ان موس���ی را كه �آنان رد ك���رده و به او گفته
بودند' :چه كسی تو را حاكم و قاضی ما كرده است؟' خدا به
وسیلۀ فرشتهای كه در بوته به او ظاهر شد حكمران و رهاننده
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گردانید36 .این موسی بود كه با انجام نشانهها و عجایب در
مصر و در راه دریای سرخ ،بنیاس���رائیل را به خارج از مصر
هدایت كرد و مدّت چهل سال در بیابان عهدهدار رهبری �آنان
بود37 .باز هم موسی بود كه به بنیاسرائیل فرمود' :خدا از بین
ش���ما نبیای مانند من برایتان برمیانگیزد38 '.و او بود كه در
اجتماع بنیاسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در كوه
سینا و با اجداد ما گفتوگو كرد و پیام زندۀ الهی را دریافت
نمود تا �آن را به ما نیز برساند.
«39ا ّما نیاکان ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد بر سینهاش
زدند و �آرزو داش���تند به مصر برگردند 40و از هارون خواستند
برای ایشان خدایانی بسازد كه پیشاپیش �آنان بروند و گفتند:
'ما نمیدانیم بر سر �آن موسایی كه ما را از مصر بیرون �آورد چه
�آمده است41 '.و در �آن روزها گوسالهای ساختند و در برابر �آن
بت ،قربانیهای بسیار گذراندند و به افتخار ساخته و پرداختۀ
دس���ت خود جش���نی برپا نمودند42 ،لیكن خدا از �آنان روی
گردان شد و ایشان را به پرستش ستارگان �آسمانی واگذاشت.
همانطور كه در كتاب انبیا مكتوب است:
'ای قوم اسرائیل �آیا طی این چهل سال
برای من در بیابان قربانی كردهاید
یا هدیهای تقدیم داشتهاید؟
 43خیر ،بلكه شما خیمۀ مولک
و پیكرۀ خدای ستارۀ خود رمفان را با خود حمل میكردید،
�آنها ُبتهایی بودند كه برای پرستش ساخته بودید
پس شما را به �آنسوی بابل تبعید خواهم كرد'.
«44اجداد ما در بیابان خیمۀ مقدّس داشتند و این خیمه همان
چیزی است كه خدا به موسی دستور داد كه طبق �آن نمونهای
كه قبلا ً دیده بود بسازد45 .نیاکان ما در نسل بعد در �آن وقت
كه زمین كنع���ان را به تص ّرف در�آورده بودند ،یعنی وقتی خدا
اقوام دیگر را از سر راهشان برمیداشت� ،آن خیمه را به همراهی
یوشع با خود �آوردند و تا زمان داوود �آن خیمه در �آنجا ماند.
46داوود مورد لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود كه به او اجازه
داده شود مسكنی برای خدای یعقوب بنا نماید47 .ولی این
سلیمان بود كه خانهای برای خدا ساخت.
«48ا ّما خدای متعال در مسكنهای ساختۀ دست بشر ساكن
نمیشود .چنانکه نبی فرموده است:
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�' 49آسمان تخت من
و زمین پایانداز من است.
برای من چه خانهای خواهید ساخت؟
 50استراحتگاه من كجاست؟
�آیا دست خود من جمیع این چیزها را نساخته است؟'
«51ای گردنكش���ان كه از دل و گوش كافرید و گوشهایتان
كر است .شما هم مثل اجداد خود همیشه به ضد روحالقدس
مقاومت میكنید52 .كدام نبیای از دس���ت اجداد شما جفا
ندید؟ �آنان كسانی را كه دربارۀ �آمدن �آن یكتای عادل پیشگویی
میکردند كشتند ،و در زمان ما ،شما به خود او خیانت كردید و
او را به قتل رساندید�53 .آری شما شریعت را كه توسط فرشتگان
به شما رسید قبول كردید ا ّما از اطاعت �آن سر باز زدید».
شهادت استیفان

54اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم �آمدند كه
دندانهای خود را به هم میساییدند55 .ا ّما استیفان پر از روحالقدس،
به �آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را كه در دست
راست خدا ایستاده بود 56دید و گفت« :ببینید من هم اكنون
�آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده
میبینم57 ».در این هنگام فریاد بلندی از حاضران برخاست� .آنها
گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله كردند58 ،او را از
شهر بیرون انداخته سنگسار نمودند .کسانیکه علیه او شهادت
داده بودند ،لباس���های خود را كندند و پیش پای جوانی به نام
شائول گذاشتند59 .وقتی استیفان را سنگسار میکردند او با فریاد
گفت« :ای عیسی ،ای خداوند روح مرا بپذیر60 ».سپس به زانو
افتاد و با صدای بلند گفت« :خداوندا ،این گناه را به حساب
ایشان نگذار ».این را گفت و جان سپرد.
ش���ائول جزء كسانی بود ،كه با قتل استیفان موافقت
كرده بودند.

8

آزار شائول به كلیسا

در همانروز جفای سختی به كلیسای اورشلیم شروع شد و
همۀ ایمانداران به جز رسولان به نواحی یهودیه و سامره پراكنده
شدند2 .گروهی از نیكوكاران جسد استیفان را به خاک سپردند
و سوگواری بزرگی برای او ترتیب دادند3 .شائول سعی میکرد،
كه بنیاد كلیسا را براندازد .او خانه به خانه میگشت و زنها و
مردها را بیرون میكشید و به زندان میانداخت.
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بشارت در استان سامره

4و ا ّما �آنانی كه پراكنده ش���ده بودند به هرجا كه میرفتند،
فیلیپس به شهری از سامره وارد
پیام خدا را اعلام میکردندُ 5 .
شد و در �آنجا به اعلام نام مسیح پرداخت 6و مردم یک دل و
با اشتیاق به سخنان او گوش میدادند و معجزاتی را كه انجام
میداد میدیدند7 .ارواح پلید با فریاد از مبتلایان بسیار خارج
میشدند و عدّۀ زیادی از مفلوجان و لنگان شفا مییافتند 8و
در �آن شهر شادی عظیمی برپا شد9 .مردی شمعون نام در �آن
شهر زندگی میکرد كه برای مدّتی سامریان را فریفتۀ کارهای
جادوگرانۀ خود كرده و مدّعی بود كه او شخص بزرگی است.
10همۀ �آن���ان از ب���زرگ و كوچک با تو ّج���ه كامل به او گوش
میدادند و میگفتند« :این شخص قدرت همان خدایی است
كه عظیم نام دارد�11 ».آنها احترام زیادی به او میگذاشتند زیرا
او سالهای سال با جادوگری �آنها را افس���ون كرده بود12 .ا ّما
فیلیپس دربارۀ پادشاهی خدا و نام عیسی مسیح
وقتی به مژدۀ ُ
ایمان �آوردند مردها و زنها تعمید یافتند13 .حتّی خود شمعون
فیلیپس
نیز ایم���ان �آورد و تعمید گرفت و پ���س از �آن دیگر از ُ
فیلیپس
دور نش���د و وقتی عجایب و معجزاتی را كه به وسیلۀ ُ
به عمل می�آمد میدید م���ات و مبهوت میش���د14 .همینکه
رس���ولان ساکن اورش���لیم باخبر شدند كه در س���امره هم پیام
خدا با استقبال روبهرو شده است ،پطرس و یوحنا را نزد �آنان
فرس���تادند15 .وقتی �آنها به �آنجا رسیدند ،برای ایمانداران دعا
كردند تا روحالقدس را بیابند16 ،زیرا �آنها فقط به نام عیس���ی
خداوند تعمید گرفته بودند و تا �آن زمان روح خداوند بر �آنان
نازل نش���ده بود17 .بنابراین پطرس و یوحنا دست بر سر �آنان
گذاردند و �آنان روحالقدس را یافتند18 .وقتی شمعون دید كه
با دستگذاری رسولان روحالقدس عطا میشود ،پولهای خود
را نزد پطرس و یوحنا �آورد 19و گفت« :همان قدرت را به من
هم مرحمت كنید تا بر هرکه دس���ت بگذارم ،روحالقدس را
بیابد20 ».پطرس پاس���خ داد« :پولت با خودت هلاک شود،
چون گمان کردهای كه بخشش رایگان خدا را با پول میتوان
خرید21 .تو از این باب���ت هیچ نصیبی نداری؛ زیرا دل تو نزد
خدا ناراست اس���ت22 .از این شرارت توبه كن و از خداوند
بخواه تا شاید تو را برای داشتن چنین فكری ببخشد23 .من
میبین���م كه زندگی تو تلخ و زهر�آگین اس���ت و در زنجیرهای
2009
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شرارت گرفتاری24 ».شمعون در پاسخ خواهش كرده گفت:
«برای من ب���ه درگاه خداوند دعا كنید تا هیچیک از چیزهایی
را كه دربارۀ من گفتید عملی نش���ود25 ».پس از �آنكه پطرس
و یوحنا ش���هادتهای خود را دادند و پیغام خداوند را اعلام
كردند ،به اورشلیم بازگش���تند و در بین راه مژدۀ نجات را به
بسیاری از دهكدههای سامره رسانیدند.
فیلیپس و خزانهدار حبشی
ُ

فیلیپس گفت« :برخیز به طرف جنوب،
26فرشتۀ خداوند به ُ
به �آن جادهای كه از اورش���لیم به غزه میرود برو( ».این جاده
یک راه بیابانی است27 ).او بلند شد و به طرف �آنجا حركت
كرد .یک خواجه سرای حبش���ی كه در دربار ملكۀ حبشه به
نام كندا مقام مهمی داشت و خزانهدار او بود برای عبادت به
اورش���لیم �آمده بود28 .در این هنگام در راه بازگشت به وطن
در كالسكهای نشسته بود و كتاب اشعیای نبی را میخواند.
فیلیپس گفت« :نزدیک ب���رو و خود را به �آن
29روح خ���دا به ُ
فیلیپس به س���وی �آن دوید و شنید
كالس���كه برس���ان30 ».پس ُ
كه او كتاب اش���عیا را میخواند و پرسید�« :آیا �آنچه میخوانی
میفهمی؟» 31او پاسخ داد« :تا كسی مرا راهنمایی نكند ،چطور
فیلیپس خواهش كرد كه
میتوانم �آن را بفهمم؟» خواجه سرا از ُ
سوار كالسكه بشود و پهلوی او بنشیند�32 .آن قسمتی را كه
میخواند چنین بود:
«او مانند گوسفندی كه به كشتارگاه میبرند،
یا مثل ب ّرهای كه پیش پشمچینان زبان نمیگشاید،
كلامی به زبان نیاورد.
 33بدینگونه او را حقیر شمردند و حقان ّیتش را نادیده
گرفتند.
چه كسی دربارۀ فرزندان او سخن خواهد گفت؟
زیرا حیات او از روی زمین منقطع شده است».
فیلیپس گفت« :تمنّا دارم به من بگو كه
�34آن خواجه سرا به ُ
نبی در اینجا دربارۀ چه كسی سخن میگوید ،دربارۀ خودش یا
فیلیپس شروع كرده و از همان قسمت
كسی دیگر�35 ».آنگاه ُ
كتابمقدّس ،مژدۀ عیسی را به او رس���انید36 .همانطور كه
میرفتند به �آبی رسیدند .خواجه سرا گفت« :نگاه كن ،در اینجا
فیلیپس
�آب هست؛ چه چیزی مانع تعمید گرفتن من است؟» ُ 37
گفت« :اگر با تمام دل ایمان �آوری هیچ مانعی وجود ندارد».
2010
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خواجه سرا پاسخ داد« :من ایمان دارم كه عیسی مسیح ،پسر
خداس���ت38 ».خواجه سرا دستور داد كالسكه را نگه دارند.
فیلیپس او را تعمید داد39 .وقتی
فیلیپس داخل �آب رفتند و ُ
او و ُ
فیلیپس را در ربود و
از �آب بیرون �آمدند ،روح خداوند ناگهان ُ
خواجه س���را دیگر او را ندید و شادیكنان به راه خود رفت.
فیلیپس در اشدود دیده شد كه در همۀ شهرهای �آن ناحیه
40ا ّما ُ
میگشت و بشارت میداد تا سرانجام به قیصریه رسید.
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تغییر زندگی شائول

(کارهای رسولان 622:16-؛ 1226:)18-

شائول از تهدید و كشتن پیروان خداوند به هیچ نحوی
دست بردار نبود .او نزد كاهن اعظم رفت 2و تقاضای
مع ّرفینامههایی برای كنیسههای دمشق كرد تا چنانچه مرد یا
زنی را از اهل طریقت پیدا كند �آنها را دستگیر كرده به اورشلیم
�آورد3 .شائول هنوز به دمشق نرسیده بود ،كه ناگهان نزدیک
شهر نوری از �آس���مان در اطراف او تابید4 .او به زمین افتاد و
صدایی شنید كه میگفت« :ای شائول ،شائول ،چرا بر من جفا
میکنی؟» 5شائول پرسید« :خداوندا تو كیستی؟» پاسخ �آمد:
«من عیسی هستم ،همان كسیكه تو بر او جفا میکنی6 ،ولی
برخیز و به ش���هر برو و در �آنجا به تو گفته خواهد شد كه چه
باید بكنی7 ».در این هنگام همسفران شائول خاموش ماندند،
زیرا اگرچه صدا را میشنیدند ،ولی كسی را نمیدیدند8 .پس
شائول از زمین برخاست و با اینكه چشمانش باز بود ،چیزی
نمیدید .دس���تش را گرفتند و او را به دمشق هدایت كردند.
9در �آنجا سه روز نابینا ماند و چیزی نخورد و ننوشید10 .یكی از
ایمانداران به نام حنانیا در شهر دمشق زندگی میکرد .خداوند
در رؤیا به او ظاهر شد و فرمود« :ای حنانیا».
او پاسخ داد« :بله ای خداوند� ،آمادهام».
11خداوند فرم���ود« :برخیز و به کوچهای كه �آن را 'راس���ت'
مینامند برو و در خانۀ یهودا س���راغ ش���خصی به نام ش���ائول
طرسوسی را بگیر .او به دعا مشغول است 12و در رؤیا مردی
را دیده است به نام حنانیا كه می�آید و بر او دست میگذارد
و بینایی او را باز میگرداند13 ».حنانیا عرض كرد« :خداوندا
دربارۀ این ش���خص و �آنهمه �آزار كه او به قوم تو در اورشلیم
رسانیده اس���ت ،چیزهایی ش���نیدهام 14و حالا از طرف سران
كاهنان اختیار یافته و به اینجا �آمده است تا همۀ كسانی را كه
2011
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به تو روی می�آوردند دستگیر كند15 ».ا ّما خداوند به او گفت:
«تو باید بروی زیرا این شخص وسیلهای است كه من انتخاب
کردهام تا نام مرا به ملّتها و پادشاهان �آنان و قوم اسرائیل اعلام
نماید16 .خود من به او نش���ان خواه���م داد كه چه رنجهای
بسیاری بهخاطر نام من متح ّمل خواهد شد».
17پس حنانیا رفت ،وارد �آن خانه ش���د و دس���ت بر شائول
گذاشت و گفت« :ای برادر ،ای شائول ،خداوند یعنی همان
عیسایی كه بین راه به تو ظاهر ش���د ،مرا فرستاده است تا تو
بینایی خود را بازیابی و از روحالقدس پر گردی18 ».در همان
لحظه چیزی مانند پوسته از چشمان شائول افتاد و بینایی خود
را بازیافت و برخاسته تعمید گرفت19 .بعد از �آن غذا خورد و
ق ّوت گرفت.
بشارت شائول در دمشق

ش���ائول مدّتی در دمشق با ایمانداران به س���ر برد 20و طولی
نكشید كه در كنیسههای دمشق به طور �آشكار اعلام میکرد
كه عیسی ،پسر خداست21 .هرکس سخنان او را میشنید در
حیرت میافتاد و میگفت« :مگر این همان كسی نیست كه
در اورشلیم کس���انیکه نام عیس���ی را به زبان می�آوردند نابود
میکرد؟ و �آیا منظور او از �آمدن به اینجا فقط این نیس���ت كه
�آنان را بگیرد و به دست سران كاهنان بسپارد؟» 22ا ّما قدرت
كلام شائول روزبهروز بیشتر میشد و یهودیان دمشق را با دلایل
انكار ناپذیر مجاب میساخت كه عیسی ،مسیح موعود است.
23پس از مدّتی یهودیان توطئه كردند تا او را به قتل برسانند.
24ا ّما شائول از ن ّیت �آنان باخبر شد .یهودیان حتّی دروازههای
شهر را شب و روز تحت نظر داشتند تا او را بكشند25 ،ولی
شاگردان او ،شبانه او را داخل سبدی گذاشتند و از دیوار شهر
او را به پایین فرستادند.
شائول در اورشلیم

26وقتی شائول به اورشلیم رسید سعی نمود به سایر شاگردان
عیسی بپیوندد ،ا ّما �آنان از او میترسیدند ،زیرا قبول نمیكردند
كه او واقعاً پیرو عیسی شده باش���د27 .به هر حال برنابا او را
برداشت و به حضور رسولان �آورد و برای ایشان شرح داد ،كه
چگونه او در راه دمشق خداوند را دیده و چطور خداوند با او
سخن گفته و به چه ترتیب ش���ائول در دمشق بیباكانه به نام
عیسی وعظ كرده است28 .به این ترتیب شائول در اورشلیم با
2012
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�آنان رفت و �آمد پیدا كرد و �آشكارا بدون ترس به نام خداوند
موعظه میکرد 29و با یهودیان یونانی زبان مباحثه و گفتوگو
مینمود به طوریكه �آنان قصد جان او را داش���تند30 .وقتی
ایماندران از ای���ن موضوع �آگاه ش���دند ش���ائول را به قیصریه
رسانیدند و او را روانۀ طرسوس كردند31 .به اینترتیب كلیسا
در سراس���ر یهودیه و جلیل و سامره �آرامش یافت .در حالیكه
�آنان در خداترسی و تقویت روحالقدس به سر میبردند ،كلیسا
از لحاظ نیرو و تعداد رشد میکرد.
پطرس در لِده و یافا

32پطرس از همهجا دیدن میک���رد و یکبار نیز به دیدن
مقدّس���ین مقیم لده رف���ت33 .در �آنجا ش���خصی را به نام
اینیاس كه به مدّت هشت سال مفلوج و بستری بود ،دید.
34پطرس به او گفت« :ای اینیاس ،عیسی مسیح تو را شفا
میبخشد .بلند شو و رختخواب خود را جمع كن ».او فوراً
از جا برخاست 35و جمیع ساكنان لده و شارون او را دیدند
و به خداوند روی �آوردند36 .در یافا یكی از ایمانداران كه
زنی به نام طبیتا بود زندگی میک���رد (ترجمه یونانی نام او
دوركاس به معنی �آهوس���ت ).این زن كه بسیار نیكوكار و
بخش���نده بود 37در این زمان بیمار شد و فوت كرد .او را
غسل دادند و در بالاخانهای گذاش���تند38 .ایمانداران كه
شنیده بودند ،پطرس در لده اس���ت ،به سبب نزدیكی لده
به یافا دو نفر را نزد او فرس���تادند و تقاضا نمودند« :هرچه
زودتر خ���ود را به ما برس���ان39 ».پطرس بیدرنگ به اتّفاق
�آنان حركت ك���رد و همینکه به �آنجا رس���ید ،او را به بالا
خانه بردند .بیوهزن���ان گریهكن���ان دور او را گرفتند و همۀ
پیراهنها و لباس���هایی را كه دوركاس در زمان حیات خود
دوخته بود به او نشان دادند40 .پطرس همۀ �آنان را از اتاق
بیرون كرد .سپس زانو زد و دعا نمود و رو به جسد كرده
گفت« :ای طبیتا برخیز ».او چشمان خود را گشود و وقتی
پطرس را دید راست نشس���ت41 .پطرس دست خود را به
او داد و او را روی پا بلند كرد .سپس مقدّسین و بیوهزنان
را صدا زد و او را زنده به ایشان سپرد42 .این موضوع در
سراسر یافا منتشر ش���د و بسیاری به خداوند ایمان �آوردند.
43پطرس روزه���ای زیادی در یافا ماند و با ش���معون دباغ
زندگ���ی میکرد.
2013
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پطرس و كرنیلیوس

در ش���هر قیصریه س���روانی به ن���ام كرنیلیوس زندگی
میکرد كه جزو یک هنگ رومی به نام هنگ ایتالیایی
بود2 .او مردی بود ،پرهیزكار و خانوادهای خداترس داشت
و پیوس���ته به درگاه خدا دعا میکرد و به بینوایان اس���رائیلی
صدقه بس���یار میداد3 .این مرد یک روز در حدود س���اعت
سه بعد از ظهر فرشتۀ خدا را �آش���کارا در رؤیا دید ،كه نزد
او �آمده گفت« :ای كرنیلیوس» 4كرنیلیوس با وحشت به او
چشم دوخت و پاسخ داد« :خداوندا چه میفرمایی؟» فرشته
گفت« :بدان كه دعاها و همۀ صدقات تو در بالا در پیشگاه
خدا مورد قبول و یاد�آوری واقع ش���دهاند5 .اكنون افرادی را
به یافا بفرست و س���راغ ش���معون مل ّقب به پطرس را بگیر.
6او نزد شمعون دباغ كه خانهاش در ساحل دریاست مهمان
است7 ».همینکه فرشتهای كه با او صحبت میکرد ناپدید
شد ،كرنیلیوس دو نفر از نوكران خود و یک سرباز دیندار را
كه در خدمت او بود ،احضار كرد و 8موضوع را تماماً برای
ایشان شرح داد و ایشان را به یافا فرستاد9 .روز بعد كه �آنان
در راه بودند و تا شهر فاصله كمی داشتند ،پطرس نزدیک ظهر
برای دعا به بالای بام رفت10 .در �آنجا گرسنه شد و خواست
چیزی بخورد .ا ّما وقتیکه برایش غذا �آماده میکردند ،حالت
جذبهای به او دست داد 11و در �آن حال �آسمان را گشوده و
چیزی مانند یک سفره بزرگ دید ،كه از چهارگوشه �آویزان
شده بود و رو به پایین به طرف زمین می�آمد12 .در �آن انواع
چارپایان و خزندگان و پرندگان وجود داشت13 .صدایی به
گوشش رس���ید كه میگفت« :ای پطرس ،برخیز ،سر ببر و
بخور14 ».پطرس در پاس���خ گف���ت« :خیر ای خداوند ،زیرا
من هرگز ب���ه چیزهای ناپاک و حرام لب نزدهام15 ».بار دوم
همان صدا �آمد كه�« :آنچه را خدا حلال كرده است تو نباید
حرام بپنداری16 ».این موضوع سه بار تكرار شد و سرانجام
�آن س���فره به �آس���مان برده ش���د.
17در همان وقت كه پطرس از تفس���یر رؤیای خود درمانده
بود و س���عی میکرد �آن را برای خود تجزی���ه و تحلیل نماید،
فرستادگان كرنیلیوس جستجوكنان به در خانۀ شمعون رسیدند.
18و فریاد میزدند و میپرسیدند�« :آیا شمعون مل ّقب به پطرس
در اینجا مهمان است؟»
2014
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19در حالیكه پطرس دربارۀ این رؤیا تفكّر میکرد ،روح خدا
به او گفت« :نگاه كن ،چند نفر به سراغ تو �آمدهاند20 .برخیز،
پایین برو و از رفتن با ایشان تردید نداشته باش ».زیرا من �آنها
را فرستادهام21 .پطرس پایین رفت و به �آنان گفت« :من همان
كسی هستم كه به دنبال او میگردید .برای چه �آمدهاید؟»
�22آنها پاسخ دادند« :سروان كرنیلیوس كه شخص نیكوكار و
خدا ترس است و نزد همۀ یهودیان نیکنام میباشد ،از فرشتۀ
مقدّسی دستور یافت كه ما را به اینجا بفرستد و تو را به خانۀ
خود دعوت كند تا به هر پیامی كه داری گوش دهد23 ».پس
پطرس �آنان را به خانه �آورد و از ایشان پذیرایی نمود.
روز بعد با ایشان به راه افتاد و چند نفر از ایماندران یافایی با
�آنان همراه بودند24 .فردای �آن روز به قیصریه رسیدند .كرنیلیوس
كه از خویشاوندان و دوستان نزدیک خود دعوت كرده بود چشم
به راه ایشان بود25 .وقتی پطرس میخواست داخل خانه شود،
كرنیلیوس جلو رفت و پیش او به خاک افتاد26 .ا ّما پطرس او
را از زمین بلند كرد و گفت« :برخیز من هم مانند تو انسانم».
27س���پس به اتّفاق ،صحبتكنان وارد خانه شدند .پطرس در
�آنجا با عدّۀ زیادی روبهرو ش���د 28و به �آنان گفت« :این را به
خوبی میدانید ،كه جایز نیس���ت یک نفر یهودی با بیگانگان
معاشرت یا همنشینی نماید .ا ّما خدا به من نشان داده است،
كه من نباید هیچكس را نجس یا ناپاک بدان���م29 .پس وقتی
دنبال من فرستادید بدون چون و چرا �آمدم .تنها سؤالی كه دارم
این است كه برای چه به دنبال من فرستادید؟»
30كرنیلیوس در پاسخ گفت« :چهار روز پیش درست در
همین وقت یعنی س���اعت سه بعد از ظهر من در خانۀ خود
به نماز مشغول بودم ،كه ناگاه مردی در لباس نورانی به من
ظاهر ش���د 31و گفت' :ای كرنیلیوس ،دعاهایت مستجاب
شده و صدقاتی كه به فقرا میدهی در پیشگاه خدا منظور
ش���ده اس���ت32 .بنابراین كسی را به ش���هر یافا بفرست و
ش���معون مل ّقب به پط���رس را به اینجا دع���وت كن .او در
خانۀ شمعون دبّاغ كه در س���احل دریا واقع است ،مهمان
اس���ت33 '.پس بیدرنگ این اشخاص را نزد تو فرستادم و
تو لطف فرموده به اینجا �آم���دی .اكنون همۀ ما در حضور
خدا گرد �آمدهایم تا به �آن چیزهایی كه خداوند به تو دستور
داده اس���ت گوش دهیم».
2015
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34پس پطرس سخنان خود را شروع كرده گفت« :من به
این حقیقت پی بردهام كه خدا هیچ تبعیضی قایل نمیش���ود
35و هرکس از هر ملّتی كه خداترس و نیكوكار باشد ،مقبول
خداس���ت36 .خدا پیام خود را به قوم اس���رائیل فرستاد و به
این طریق مژدۀ صلح و س���لامتی را به وس���یلۀ عیسی مسیح
كه خداوند همه اس���ت ،ابلاغ فرمود37 .ش���ما خودتان از
اتّفاق بزرگی كه در سرتاس���ر یهودیه روی داد ،باخبر هستید
و میدانی���د همۀ این چیزه���ا بعد از اعلام تعمی���د یحیی ،از
جلیل شروع شد38 .خدا ،عیسای ناصری را با روحالقدس
و قدرت خود مس���ح كرد و میدانید ،كه چگونه عیس���ی به
همهجا میرفت و کارهای نیک انجام میداد و همۀ كسانی
را كه در اس���ارت شیطان به س���ر میبردند رهایی میبخشید
زیرا خدا با او بود39 .ما ش���اهدان همۀ �آن کارهایی هستیم
كه او در س���رزمین یهودیان و در اورشلیم انجام داد� .آنان او
را به صلیب كشیده ،میخكوب كرده و كشتند40 .ا ّما خدا
او را در روز سوم زنده كرد و بسیاری او را دیدند41 ،ا ّما نه
همۀ قوم اسرائیل بلكه شاهدانی كه خدا قبلا ً برگزیده بود ،او
را دیدند؛ یعنی ما كه پس از رس���تاخیز او با او میخوردیم و
مینوشیدیم42 .او به ما فرمان داد كه به �آن قوم اعلام كنیم
و به این حقیقت شهادت دهیم كه خدا او را داور زندگان و
مردگان قرار داده است43 .جمیع انبیا به او شهادت میدهند
كه هر كس���ی به او ایمان �آورد ،به وس���یلۀ ن���ام او گناهانش
�آمرزیده میش���ود».
نزول روحالقدس بر غیر یهودیان

44پطرس هن���وز صحبت میکرد ،ك���ه روحالقدس بر همۀ
شنوندگان نازل شد 45و مؤمنان یهودی نژاد كه همراه پطرس
�آمده بودند از اینكه بخشش روحالقدس به غیر یهودیان نیز داده
شده بود ،دچار حیرت شدند46 .زیرا میشنیدند كه به زبانها
صحبت میکنند و خ���دا را تمجید مینماین���د� .آنگاه پطرس
گفت�«47 :آیا كس���ی میتواند مانع از تعمید این اشخاص در
�آب بشود؟ مگر نه این است ،كه ایشان هم مانند ما روحالقدس
را یافتهاند؟» 48پس دس���تور داد ایشان را به نام عیسی مسیح
تعمید دهند .سپس �آنها از پطرس تقاضا كردند چند روزی نزد
ایشان بماند.
2016
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گزارش پطرس به كلیسای اورشلیم

به رسولان و ایماندارن مقیم یهودیه خبر رسید كه
غیر یهودیان نیز پیام خدا را پذیرفتهاند2 .هنگامیکه
پطرس به اورش���لیم بازگشت کس���انیکه به ختنه كردن غیر
یهودیان اصرار داش���تند به او اعتراض كرده گفتن���د«3 :چرا
به خانۀ نامختونان وارد شدی و حتّی با �آنها غذا خوردی؟»
4پطرس ش���روع كرد و تمام جریان را از اول تا به �آخر برای
ایش���ان ش���رح داد و گفت:
«5در یافا به دعا مش���غول بودم كه حالت جذبهای به من
دست داد و در رؤیا چیزی دیدم مانند یک سفرۀ بزرگ كه
از چهار گوش���ه �آویزان شده بود و از �آسمان به پایین �آمد تا
به من رسید6 .وقتی با دقّت به �آن نگاه كردم دیدم كه در
�آن چارپایان و وحوش و خزندگان و پرندگان جمع شدهاند
7و صدایی به گوشم رسید كه میگفت' :ای پطرس ،برخیز،
س���ر ببر و بخ���ور8 '.گفتم 'خیر ،ای خداون���د من هرگز به
چیزهای ناپ���اک و حرام لب ن���زدهام9 '.بار دوم صدایی از
�آسمان رس���ید كه میگفت�' :آنچه را كه خدا حلال كرده
اس���ت تو نباید حرام بپنداری10 '.این موضوع سه بار تكرار
ش���د و بالاخره همهچیز به �آس���مان بالا رف���ت11 .در همان
لحظه س���ه نفر به خانهای كه محل اقامت من بود� ،آمدند.
ایشان را از قیصریه به دنبال من فرستاده بودند12 .روح خدا
به من فرمود كه بدون تردید با ایشان بروم .این شش برادر
هم به همراه من �آمدند و به خانۀ �آن ش���خص وارد شدیم.
13او برای ما تعریف كرد كه چطور در خانۀ خود فرشتهای
را دیده كه ایس���تاده و به او گفته اس���ت' :كسی را به یافا
بفرست و شمعون مل ّقب به پطرس را بیاور 14و او �آن پیامی
را كه باعث نجات تو و تمامی اهل خانهات خواهد ش���د،
به تو خواهد رس���انید15 '.من در �آنج���ا هنوز مطالب زیادی
نگفته بودم كه روحالقدس بر �آنها نازل شد .به همان طریقی
که در ابتدا به خود ما نازل ش���ده ب���ود 16و �آنگاه بهخاطر
�آوردم كه خداوند فرموده ب���ود' :یحیی با �آب تعمید میداد
ا ّما شما با روحالقدس تعمید خواهید یافت17 '.خدا به �آنها
همان چیزی را بخشیده است كه به ما هنگامیکه به عیسی
مس���یح خداوند ایمان �آوردیم عطا فرمود ،پس من ِكه بودم
كه مانع كار خدا بش���وم؟»
2017
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18وقتی این را ش���نیدند خاموش ماندن���د و درحالیکه خدا
را س���تایش میکردند گفتند« :پس در این صورت خدا به غیر
یهودیان نیز این فرصت را بخشیده است تا �آنها هم از گناهان
خود توبه كنند و حیات یابند».
كلیسای انطاكیه

19در اثر شكنجه و �آزاری كه به دنبال مرگ استیفان �آغاز شد،
عدّۀ زیادی پراكنده ش���دند و تا فنیقیه و قبرس و شهر انطاكیه
مهاجرت كردند .ا ّما �آنان پیام خود را به هیچ كسی جز یهودیان
اعلام نكردند20 .ولی در میان ایشان چند نفر از اهالی قبرس
و قیروان نیز بودند ،كه به محض رسیدن به انطاكیه با یونانیان
به گفتوگو پرداختند و دربارۀ عیسی خداوند بشارت دادند.
21قدرت خداوند با ایش���ان بود و ع���دّۀ زیادی ایمان �آورده به
خداوند روی �آوردند22 .این خبر در اورشلیم به كلیسا رسید و
در نتیجه برنابا م�أمور شد كه به انطاكیه سفر نماید23 .وقتی او
به �آنجا رسید و بركات خدا را با چشم خود دید ،شادمان شد
و �آنان را تشویق میکرد ،كه از دل و جان در وفاداری نسبت به
خداوند استوار بمانند24 .او مردی نیكوكار و پر از روحالقدس
و ایمان بود .پس عدّه كثیری به خداوند تسلیم شدند25 .بعد
از �آن برنابا به شهر طرسوس رفت تا شائول را پیدا كند26 .پس
او را یافته به انطاكیه �آورد و مدّت یک سال تمام با ایمانداران
جمع میش���دند و عدّۀ بسیاری را تعلیم میدادند .در انطاکیه
بود که برای اولین بار پیروان عیسی را مسیحی نامیدند27 .در
همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاكیه وارد شدند.
28یكی از �آنان كه اغابوس نام داش���ت .برخاس���ت و با الهام
روح ،قحطی سخت و دنیاگیری را پیشگویی كرد .این قحطی
در زمان س���لطنت كلودیوس قیصر اتّفاق افت���اد29 .از این نظر
شاگردان تصمیم گرفتند که هرکس به قدر توانایی خود اعانهای
برای یاری ایمانداران مقیم یهودیه بفرستد�30 .آنها چنین كردند،
اعانهها را به دست برنابا و شائول سپردند تا به رهبران كلیسای
اورشلیم تقدیم كنند.

12

کشتن یعقوب و بازداشت پطرس

در همان موقع هیرودیس پادشاه به شكنجه و �آزار
ع ّدهای از اعضای كلیسا پرداخت 2و یعقوب برادر
یوحنا را به شمشیر كشت3 .و چون دید یهودیان از این كار
خوششان �آمد ،قدم فراتر گذاشت و پطرس را هم دستگیر نمود.
2018
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این كار در روزهای عید فطیر اتّفاق افتاد4 .پس پطرس را گرفته
به زندان انداخت و چهار دسته چهار نفری را به نگهبانی او
گماش���ت .زیرا هیرودیس قصد داشت بعد از عید فصح او را
تحویل قوم یهود بدهد5 .درحالیکه پطرس در زندان بود ،كلیسا
صمیمانه برای او به درگاه خدا دعا میکرد.
آزاد شدن پطرس

6یک شب ،قبل از �آن روزی كه هیرودیس میخواست پطرس
را به دادگاه بیاورد پطرس در زندان بین دو سرباز با دو زنجیر
بسته ش���ده و به خواب رفته بود و نگهبانان جلوی در زندان
پاس میدادند7 .ناگاه فرشتۀ خداوند در كنار پطرس ایستاد و
نوری در �آن اتاق تابید .فرشته به پهلوی پطرس زد و او را بیدار
كرد و گفت« :زود برخیز ».فوراً زنجیرها از دستهایش به زمین
افتاد8 .فرشته به او فرمود« ،كمر خود را ببند و كفشهایت را
بپوش» و او چنان كرد .س���پس فرشته به او گفت« :ردایت را
به خودت بپیچ و به دنبال م���ن بیا9 ».پس به دنبال او رفت و
هیچ فكر نمیکرد �آنچه فرش���ته انجام میداد ،حقیقت داشته
باشد .او گمان میکرد این وقایع را در رؤیا میبیند10 .وقتی از
پاسگاههای اول و دوم گذشتند به دری �آهنی كه به طرف شهر
باز میشد رسیدند .در خود به خود به روی �آنان باز شد� .آنها
بیرون رفتند ،از کوچهای میگذشتند که ناگهان فرشته ناپدید
شد11 .پطرس به خود �آمد و گفت« :حالا دیگر یقین دارم ،كه
خداوند فرشتۀ خود را فرستاده است كه مرا از دست هیرودیس
و از �آنچه یهودیان انتظار �آن را داشتند برهاند12 ».همینکه به
موضوع پی برد به خانۀ مریم مادر یوحنا مل ّقب به مرقس ،كه
عدّۀ زیادی در �آنجا برای دعا گرد �آمده بودند رفت13 .وقتی در
خانه را كوبید ،خدمتکاری به نام رودا �آمد تا در را باز كند.
14ا ّما وقتیکه صدای پطرس را شناخت ،به عوض اینكه در را
باز كند ،از فرط شادی برگشت تا مژده دهد ،كه پطرس بیرون
در ایستاده است�15 .آنها به او گفتند« :مگر دیوانه شدهای؟» ا ّما
او اصرار داشت كه راست میگوید .سپس گفتند« :پس حتماً
فرشتۀ محافظ اوس���ت16 ».ا ّما پطرس پشت سر هم در میزد
و وقتی در را باز كردند و او را دیدند ،غرق تع ّجب ش���دند.
17پطرس به �آنها اشاره كرد تا ساكت شوند و برای ایشان شرح
داد كه چگونه خداوند او را از زندان نجات داده است و در
�آخر گفت« :یعقوب و ایمانداران را از این امور باخبر كنید».
2019
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�آنگاه ایشان را ترک كرد و به جایی دیگر رفت18 .وقتی روز
شد ،پاسبانان بسیار مضطرب شدند ،زیرا نمیدانستند به سر پطرس
چه �آمده است19 .هیرودیس دستور داد ،كه همهجا دنبال پطرس
بگردند ،ا ّما وقتی او را پیدا نكردند ،از نگهبانان بازجویی به عمل
�آورد و حكم کشتن �آنان را صادر نمود .بعد از �آن پطرس یهودیه
را ترک نموده به قیصریه �آمد و مدّتی در �آنجا ماند.
درگذشت هیرودیس

20هیرودیس بغض و كینۀ ش���دیدی نس���بت به مردمان صور
و صیدون در دل داش���ت .به این جهت اهالی �آن دو شهر به
اتّفاق نزد او �آمدند و بلاس���توس را كه فراش خوابگاه پادش���اه
بود ،با خود همراه كردند و تقاضای صلح نمودند ،زیرا كشور
�آن���ان در امر تغذیه و خ���وراک محتاج كش���ور هیرودیس بود.
21هیرودیس در یک روز مع ّین لباس سلطنتی پوشید و بر تخت
نشس���ت و نطقی ایراد كرد22 .در پایان مردم فریاد میزدند:
«این سخنان ،س���خنان یكی از خدایان است نه یک انسان».
23و چون هیرودیس جلالی را كه از �آن خداست به خود نسبت
داده بود در همان لحظه فرش���تۀ خداوند او را نقش زمین كرد
و كرمه���ا او را خوردند و او م���رد24 .پیام خدا هر روز با ت�أثیر
بیشتری انتشار مییافت25 .برنابا و شائول وقتی م�أموریت خود
را در اورشلیم به پایان رسانیدند به انطاكیه برگشتند و یوحنای
مل ّقب به مرقس را همراه خود بردند.

13

مأموریت برنابا و شائول

در �آن زمان در كلیسای انطاكیه ع ّدهای نبی و معلّم
از قبیل برنابا و شمعون مل ّقب به نیجر و لوكیوس
قیروانی و مناحم (كه با هیرودیس پادشاه ،بزرگ شده بود) و
شائول حضور داش���تند2 .یک روز كه �آنها روزهدار و مشغول
عبادت خداوند بودند ،روحالقدس به ایش���ان فرمود« :برنابا و
شائول را م�أمور انجام �آن كاری كه من برای �آنها مق ّرر کردهام
بنمایید3 ».پس �آنها بعد از روزه و دعا ،دس���ت بر س���ر �آن دو
گذاردند و �آنها را به م�أموریت فرستادند.
سفر اول :بشارت در قبرس

4این دو نفر كه فرستادگان روحالقدس بودند ،به بندر سلوكیه
رفتند و از �آنجا از راه دریا به قبرس �آمدند 5و وارد شهر سلامیس
شدند و در کنیسههای یهودیان كلام خدا را منتشر میساختند
و یوحنا (كه مرقس لقب داشت) دستیار ایشان بود.
2020
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�6آنها تمام جزیره قبرس را طی كردند تا به شهر پافس رسیدند.
در �آنجا به یک جادوگر یهودی كه نبی دروغین بود و بریشوع
نام داشت برخوردند7 .او از ملازمین سرگیوس پولس ،فرماندار
قبرس كه مرد فهمیدهای بود ،بشمار می�آمد .فرماندار ،برنابا و
شائول را به حضور خود احضار نمود؛ زیرا میخواست كلام خدا
را از �آنها بشنود8 .ا ّما �آن جادوگر كه نام یونانی او علیما بود ،با
�آنان مخالفت میكرد و سعی داشت فرماندار را از ایمان �آوردن
باز دارد9 .در این هنگام شائول كه به نام پولس معروف شده
بود ،پر از روحالقدس شده به �آن مرد چشم دوخت و گفت:
«10ای فرزند شیطان ،ای دشمن تمام نیکیها ،ای منبع نیرنگ
و تبهكاری� ،آیا از منحرف ساختن مردم از راه راست خداوند
دست بر نمیداری؟ 11حالا ببین ،دست خدا تو را خواهد زد
و نابینا خواهی شد و تا مدّتی نور �آفتاب را نخواهی دید».
در همان وقت دنیا در نظر علیما تیره و تار شد و كوركورانه
به این طرف و �آن طرف میگشت تا شخصی را برای راهنمایی
خود پیدا كند12 .فرماندار كه این جریان را دید ،ایمان �آورد؛
زیرا از تعالیم خداوند سخت متح ّیر شده بود.
در انطاكیۀ پیسیدیه

13پولس و همراه���ان او پا ِفس را ت���رک كردند و از راه دریا
به پرجۀ پمفیلیه �آمدند .یوحنا (مرقس) از �آنان جدا ش���د و به
اورشلیم بازگشت14 .ایشان از پرجه گذشته به شهر انطاكیه كه
یكی از شهرهای استان پیسیدیه است �آمدند .در روز سبت به
كنیسه وارد شدند و نشستند15 .بعد از قرائت تورات و كتاب
انبیا رؤسای كنیسه نزد ایشان فرستادند و گفتند« :ای برادران*
چنانچه پیام تش���ویق کنندهای برای این ق���وم دارید بفرمایید».
16پولس برخاست و با اشارۀ دست ،از ایشان درخواست نمود
كه ساكت باشند و بعد چنین گفت:
«ای مردان اسرائیلی و همۀ شما كه خدا ترس هستید تو ّجه
نمایید17 .خدای قوم اس���رائیل ،نی���اكان ما را برگزید و در �آن
هنگام كه �آنها در س���رزمین مصر در غربت زندگی میکردند
�آنان را قومی بزرگ ساخت و دست خود را دراز كرد تا �آنان
را از �آن س���رزمین بیرون �آورد18 .مدّت چهل س���ال در بیابانها
متح ّمل ایشان شد19 .پس از نابود ساختن �آن هفت ملّتی كه
روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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مقیم كنعان بودند ،سرزمین �آنها را 20تا مدّت چهارصد و پنجاه
سال به عنوان میراث به تص ّرف اس���رائیل در �آورد .بعد از �آن
هم تا زمان سموئیل نبی ،داوران را به ایشان بخشید 21و وقتی
�آنها خواستند برای خود یک پادشاه داشته باشند ،خدا شائول
پس���ر قیس را كه مردی از طایفۀ بنیامین بود ،به ایشان داد تا
او مدّت چهل سال حكمرانی كند22 .بعد از �آن او را بر كنار
كرد و داوود را برانگیخت تا پادشاه ایشان شود .خدا در حق
داوود چنین گواهی داده گفت' :من داوود پسر َیسی را مورد
پس���ند خود یافتهام .او كسی اس���ت كه هرچه بخواهم انجام
میدهد23 '.از نسل همین مرد ،خدا بر طبق وعدۀ خود عیسی
را به عنوان نجات دهندهای برای اسرائیل برانگیخت24 .قبل
از �آمدن او یحیی لزوم توبه و تعمید را به همۀ قوم اسرائیل اعلام
میکرد 25و وقتی خدمت خود را به انجام رسانید گفت' :من
�آن کسیکه ش���ما گمان میکنید نیستم .ا ّما بعد از من كسی
می�آید كه من لایق �آن نیستم كه بند نعلین او را باز نمایم'.
«26ای برادران كه فرزند ابراهیم هستید و شما نیز ای کسانیکه
در این جمع حضور دارید و از خدا میترسید ،پیام این نجات
به ما رسیده است27 ،زیرا ساكنان اورشلیم و حکمرانان ایشان
نه او را شناختند و نه از كلمات انبیا كه در هر روز سبت قرائت
میشود چیزی فهمیدند ،ا ّما با محكوم كردن او به پیشگوییهای
انبیا تح ّقق بخش���یدند28 .اگر چه خطایی كه مستوجب مرگ
باشد در او نیافتند ،از پیلاطس تقاضا كردند تا او را اعدام كند.
29و بعد از �آنكه تمام پیشگوییهای کتابمقدّس را در امور او به
انجام رسانیدند او را از صلیب پایین �آوردند و به خاک سپردند.
30ا ّما خدا او را پس از مرگ زنده گردانید 31و کسانیکه در سفر
از جلیل به اورش���لیم همراه او بودند روزهای زیادی او را دیدند
و هم اكنون در برابر قوم ،شاهدان او میباشند32 .ما در حضور
شما مژدۀ �آن وعدهای را كه خدا به نیاکان ما داد اعلام میکنیم
33كه خدا برای ما كه فرزندان �آنان هستیم با رستاخیز عیسی به
�آن وعده وفا كرده است ،چنانکه در مزمور دوم �آمده است:
'تو پسر من هستی
امروز من پدر تو شدهام'.
34باز هم در خصوص رستاخیز او از مردگان و اینكه دیگر او
فساد را نخواهد دید ،خدا چنین فرمود:
2022
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'من �آن بركات مقدّس و قابل اطمینانی را
كه به داوود وعده دادهام به تو خواهم بخشید'.
35و در جای دیگر میفرماید:
'تو به این رضا نخواهی داد ،كه بندۀ امین تو فساد را ببیند'.
36و ا ّما داوود كه در روزگار خود طبق ارادۀ خدا خدمت كرده
بود ،درگذش���ت و به نیاکان خود ملحق شد و فساد را دید،
37ا ّما �آن کسیکه خدا او را زنده گردانید ،هرگز فساد را ندید.
38ای برادران ،شما باید بدانید كه مژدۀ �آمرزش گناهان به وسیلۀ
عیسی به شما اعلام شده است39 .شما باید بدانید كه هرکس
به او ایمان �آورد ،از تمام گناهانی كه شریعت موسی نتوانست
او را �آزاد نماید� ،آزاد خواهد ش���د40 .پس مواظب باشید ،كه
این گفتۀ انبیا در مورد شما صادق نباشد كه میفرماید:
' 41ای استهزا كنندگان تو ّجه كنید،
حیران شوید و نابود گردید،
زیرا در روزگار شما كاری خواهم كرد
كه حتّی اگر كسی �آن را برایتان بیان كند باور نخواهید
كرد»'.
42در موقع خروج از كنیسه مردم از �آنها تقاضا كردند ،كه
سبت بعدی نیز دربارۀ این امور برای ایشان سخن بگویند 43و
وقتی مجلس تمام شد ،بسیاری از یهودیان و �آنها كه به یهودیّت
گرویده بودند ،به دنبال پول���س و برنابا به راه افتادند .این دو
با �آنان صحبت میکردند و ایشان را تشویق مینمودند كه در
فیض الهی استوار بمانند.
44هفتۀ بعد تقریباً همۀ س���اكنان �آن ش���هر برای شنیدن پیام
خدا گرد �آمدند45 .ا ّما هنگامیکه یهودیان جماعت را دیدند
حسادت ورزیدند و هرچه را پولس میگفت ،تكذیب میکردند
و به او دشنام میدادند46 .پولس و برنابا با شهامت و جسارت
گفتند« :لازم بود كه كلام خدا قبل از همه به گوش شما برسد،
ا ّما چون شما �آن را رد كردید و خود را لایق حیات جاودانی
ندانس���تید ،بدانید كه ما از این پس ن���زد غیر یهودیان خواهیم
رفت47 ،زیرا خداوند چنین فرموده است:
'من تو را نور تمام ملّتهای جهان خواهم ساخت
تا اینکه تمام دنیا نجات یابند»'.
2023
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48وقتی غیر یهودیان این گفتار را ش���نیدند خوشحال شدند
و از كلام خدا تعریف كردند و �آنانی كه برای دریافت حیات
جاودانی مع ّین ش���ده بودند ،ایمان �آوردند49 .پیام خداوند در
تمام �آن سرزمین منتشر شد50 .ا ّما یهودیان زنهای متنفذی كه
به یهودیّ���ت گرویده بودند و بزرگان ش���هر را به ضد پولس و
برنابا تحری���ک نمودند .پس �آنان را �آزار رس���انیده از �آن ناحیه
بیرون كردند51 .ا ّما �آن دو به عنوان اعتراض ،خاک �آن شهر را
از پاهای خود تکانده و به ش���هر قونیه رفتند 52و شاگردان در
انطاكیه پر از ش���ادی و روحالقدس گردیدند.

14

بشارت در قونیه

در شهر قونیه نیز پولس و برنابا به كنیسه یهود وارد
شدند و چنان صحبت كردند ،كه گروه عظیمی از
یهودیان و یونانیان ایمان �آوردند2 .ا ّما یهودیانی كه ایمان نیاورده
بودند ،غیر یهودیان را تحریک كردند و افكار �آنان را نس���بت
به این ایمانداران منحرف س���اختند�3 .آن دو مدّت زیادی در
�آن شهر ماندند و بدون ترس دربارۀ خداوند سخن میگفتند.
خداوند نیز با اعطای ق���درت به �آنها ب���رای انجام عجایب و
نشانهها ،پیام فیض بخش خود را تصدیق میفرمود4 .ا ّما بین
مردم شهر دودس���تگی افتاد ،ع ّدهای طرفدار یهودیان شدند و
ع ّدهای جانب رس���ولان را گرفتن���د5 .در این وقت یهودیان و
غیر یهودیان با همدس���تی اولیای امور تصمیم گرفته بودند ،به
رسولان �آزار برسانند و �آنان را سنگسار نمایند6 .به محض اینكه
رسولان از این موضوع �آگاه شدند ،به سوی شهرهای لیكائونیه
یعنی لستره و دربه و نواحی مجاور فرار كردند 7و در �آنجا به
بشارت نجات ادامه دادند.
در لستره

8در شهر لستره مرد مفلوجی نشسته بود ،كه لنگ مادرزاد بود
و هرگز با پاهای خود راه نرفته بود9 .او به سخنان پولس گوش
میداد .پولس به صورت او خیره شد و چون دید ایمان �آن را
دارد كه ش���فا یابد10 ،با صدای بلند به او گفت« :بلند شو و
راست روی پاهای خود بایست ».او جست زد و به راه افتاد.
11وقتی مردم كاری را كه پولس كرد دیدند ،به زبان �آن محل
فریاد زدند« :خدایان به صورت انسان در میان ما فرود �آمدهاند».
12برنابا را مشتری و پولس را عطارد خواندند( .پولس را از �آن
جهت عطارد خواندند ،كه سخنگوی �آنان بود�13 ).آنگاه كاهن
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پرستشگاه مشتری كه پرستشگاهش در خارج از شهر واقع بود
گاوانی با حلقههای گل به دروازۀ شهر �آورد و میخواست به
اتّفاق جماعت گاوان را قربانی كند14 .ا ّما هنگامیکه �آن دو
رسول ،یعنی برنابا و پولس از این امر مطّلع گشتند ،لباسهای
خ���ود را دریدند و به میان مردم رفته فریاد میکردن���د«15 :ای
�آقایان ،چه میکنید؟ ما هم مثل شما انسان هستیم ،با عواطف
و احساس���اتی مانند خود شما .ما برای ش���ما مژدهای داریم،
كه از این کارهای بیهوده ب���از گردید و به خدای زندهای كه
�آسمان و زمین و دریا و �آنچه را كه در �آنهاست �آفریده است،
روی �آورید16 .در دوران گذشته او اجازه داد كه جمیع ملّتها
به راههای خود بروند17 .در عین حال کارهای نیک او همیشه
وجودش را ثابت نموده اس���ت .او به ش���ما از �آسمان باران و
محصول به موقع عطا میکند ،به شما غذا میدهد و دلهایتان
را از شادمانی پر میسازد18 ».رسولان با این سخنان به سختی
توانس���تند مردم را از قربانی كردن برای ایشان باز دارند19 .در
این هنگام یهودیان از انطاكیه و قونیه رسیدند و مردم را با خود
متّحد ساخته و پولس را سنگسار كردند و به گمان اینكه مرده
است ،او را از شهر بیرون كشیدند20 .ا ّما وقتی شاگردان دور
او جمع شدند او برخاست و به داخل شهر �آمد و روز بعد به
اتّفاق برنابا به دربه عزیمت كرد.
بازگشت به انطاكیه و سوریه

21پس از اینك���ه در �آن ش���هر هم بش���ارت دادند و پیروان
بس���یاری یافتند ،به لس���تره و قونیه و انطاكیه بازگشتند 22و
در بین راه ش���اگردان را تقویت میکردند و �آنان را تش���ویق
مینمودند كه در ایمان خود پایدار بمانند و به �آنان میگفتند:
«برای داخل شدن به پادشاهی خدا ما باید از راههای بسیار
سختی بگذریم23 ».در هر یک از كلیساها مشایخی را تعیین
كردند و با نیایش و روزه ایشان را به دست �آن خداوندی كه
به او گرویده بودند ،سپردند24 .س���پس از سرزمین پیسیدیه
گذش���تند و به سرزمین پمفیلیه رس���یدند25 .وقتی پیام را در
پرجه ه���م اعلام كردند به اتالیه وارد ش���دند 26و از �آنجا با
کشتی به سوی انطاكیه رفتند .یعنی همان جاییکه بهخاطر
خدمتی كه انجام داده بودند ،به فیض الهی س���پرده ش���ده
بودند27 .وقتی به �آنجا رس���یدند ،اعضای كلیس���ا را جمع
كردند و ایش���ان را از هرچه خدا به اتّف���اق �آنان انجام داده
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بود ،مطّلع س���اختند و نیز گفتند ،كه چگونه خدا راه ایمان
را به روی ملل غیر یهود گشوده اس���ت 28و در �آنجا مدّتی
نزد ش���اگردان ماندند.

15

انجمن كلیسایی اورشلیم

ع ّدهای از یهودیه به انطاكیه �آمده بودند و ایمانداران
را تعلیم داده میگفتند« :تا طبق سنّت موسی ختنه
نشوید ،نجات یافتن برایتان محال است2 ».پس از مناظره و
مباحثه بس���یار بین �آنان از یک طرف پول���س و برنابا از طرف
دیگر ،قرار بر این ش���د ،كه پولس و برناب���ا و چند نفر دیگر
برای تحقیق در اطراف این مس���ئله به اورشلیم نزد رسولان و
رهبران كلیسا بروند3 .اعضای كلیسا ایشان را بدرقه نمودند
و درحالیکه از فنیقیه و س���امره عبور میکردند ،همهجا مژدۀ
ایمان �آوردن ملّتهای غیر یهود را ابلاغ مینمودند و این خبر
موجب ش���ادی عظیم جمیع ایماندارن ش���د4 .هنگامیکه به
اورشلیم رسیدند ،كلیس���ا و رسولان و رهبران با �آغوش باز از
ایش���ان اس���تقبال كردند و �آنان كارهایی را كه خدا به اتّفاق
ایش���ان انجام داده بود ،بیان كردند5 .در این موقع بعضی از
فریسیان كه ایمان �آورده بودند ،برخاس���تند و اظهار داشتند:
«لازم است ایشان ختنه شوند و به �آنان دستور داده شود ،كه
شریعت موس���ی را رعایت نمایند6 ».رسولان و رهبران برای
رسیدگی به این مسئله انجمنی تشكیل دادند7 .پس از بحث
بسیار پطرس برخاست و خطاب به ایشان گفت« :ای برادران*،
ش���ما میدانید كه مدّتها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا
غیر یهودیان مژدۀ نجات را از زبان من بشنوند و ایمان �آورند.
8خدا كه از قلبها �آگاه است ،این كار را با عطای روحالقدس
به �آنان به همان طریقی كه به خود ما عطا فرمود ،ت�أیید كرد
9و هیچ تبعیضی بین ما و �آنان قایل نشد ،بلكه قلب �آنان را با
ایمان پاک ساخت10 .پس حالا چرا میخواهید خدا را بیازمایید
و باری بر دوش این شاگردان بگذارید ،باری كه نه نیاکان ما
قدرت تح ّمل �آن را داشتند و نه ما؟ 11بلکه برعکس ،ما از راه
فیض عیسی خداوند ،ایمان می�آوریم و نجات مییابیم و �آنها
هم همینطور12 ».به دنبال سخنان پطرس همه ساكت ماندند
و به گزارش برنابا و پولس در مورد عجایب و نشانههایی كه
روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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خدا به وس���یلۀ ایش���ان در میان غیر یهودیان انجام داده بود،
گوش میدادند13 .همینکه س���خنان �آنان تمام شد ،یعقوب
توجه فرمایید14 ،ش���معون برای
گفت« :ای ب���رادران *،منّ ،
ما ش���رح داد ،كه چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام
جهان برگزید تا فقط به او متعلّق باشند و به این وسیله علاقۀ
خود را به تمام ملل نشان داد15 .این موافق سخن انبیاست،
چنانک���ه كل���ام خ���دا میفرمای���د:
' 16بعد از این باز میگردم
و مسكن ویران داوود را از نو بنا میكنم
و خرابیهای �آن را بار دیگر �آباد میگردانم
و �آن را برپا خواهم كرد
 17تا بق ّیۀ بنی نوع بشر طالب خداوند گردند،
یعنی جمیع مللی كه نام خود را بر �آنها نهادهام،
 18این است �آنچه خداوند میگوید ،خداوندی كه این
چیزها را از زمانهای قدیم �آشكار كرده است'.
«19بنابراین ر�أی من این است كه غیر یهودیانی را كه به سوی
خدا �آمدهاند ،دچار زحمت نسازیم20 .جز اینكه كتباً به ایشان
دستور دهیم كه از خوردن گوش���تی كه در اثر تقدیم شدن به
ُبتها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه
شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند21 .چون شریعت موسی
از زمانهای قدیم در هر روز سبت در کنیسهها خوانده و تعالیم
او در تمام شهرها موعظه میشود».
نتیجۀ مذاكرات انجمن

22پس رس���ولان و رهبران با اعضای كلیسا توافق كردند كه
افرادی از میان خود انتخاب كنند و به اتّفاق پولس و برنابا به
انطاكیه بفرستند .ایشان یهودای مل ّقب به برسابا و سیلاس را
كه از افراد برجسته در میان ایمانداران بودند انتخاب كردند 23و
نامۀ خود را به این شرح به وسیلۀ ایشان ارسال داشتند:
«برادران شما ،یعنی رس���ولان و رهبران ،به ایماندارن غیر
یهودی مقیم انطاكیه و س���وریه و قیلیقیه س���لام میرسانند.
24به ما خبر رسیده است ،كه بعضی از افراد ما بدون اینكه
دستوری داشته باشند ،با سخنان خود شما را دچار تشویش
كرده و افكارتان را پریشان ساختهاند25 .بنابراین همۀ ما به
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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اتّفاق �آراء تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به اتّفاق
عزیزان خود برنابا و پولس 26كه جان خود را بهخاطر خدمت
خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختهاند ،نزد شما بفرستیم.
27بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفاهاً همان چیزها را
برایتان بیان كند28 .ر�أی روحالقدس و ما این است ،كه جز
دستوراتی كه در زیر می�آید بار شما را سنگینتر نسازیم 29و
�آن این است كه از هرچه برای ُبتها قربانی شده و از خون و
حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید .چنانچه از این چیزها
پرهیز كنید كار نیكویی انجام دادهاید ،والسلام».
30وقتی �آنها را از �آنجا روانه کردند ،به انطاكیه رفتند و همینکه
جماع���ت ایمانداران را جمع كردند �آن نام���ه را به �آنها دادند.
31وقتی نامه خوانده شد ،جمع ّیت از �آن پیغام دلگرم كننده شادمان
ش���دند 32و یهودا و سیلاس كه نبی بودند با سخنان بسیار �آن
جماعت را تش���ویق و تقویت كردند33 .پس از �آنكه مدّتی در
�آنجا ماندند ،توسط ایمانداران به سلامتی به سوی فرستندگان
خود برگشتند34 .ا ّما پولس و برنابا در انطاكیه ماندند 35و به
اتّفاق عدّۀ كثیری به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند.
سفر دوم :جدایی پولس از برنابا

36بعد از چند روز پولس به برنابا گفت« :به ش���هرهایی كه
پیام خداوند را اعلام کردهایم بروی���م و از ایماندارانی كه تازه
ایمان �آوردهاند دیدن نماییم تا از حالشان باخبر شویم37 ».برنابا
میخواست ،یوحنای مل ّقب به مرقس را همراه خود ببرند38 .ا ّما
پولس عقیده داشت كه نباید كسی را كه در پمفیلیه ایشان را
ترک كرده و تا پایان كار همراه ایشان نمانده بود بار دیگر با
خود ببرند39 .مشاجرۀ �آنان چنان سخت شد ،كه از یكدیگر
جدا ش���دند و در نتیجه برنابا ،مرقس را برداشت و از راه دریا
به قبرس رفت40 .و پولس ،س���یلاس را انتخاب كرد و پس از
اینكه توسط ایماندران به فیض الهی سپرده شد ،حركت كرد
41و از اس���تانهای سوریه و قیلقیه گذشته و كلیساها را تقویت
میکرد.

16

تیموتاؤس و همكاری او

پولس به اتّفاق س���یلاس به دربه و لس���تره رسید.
در شهر لستره یكی از شاگردان به نام تیموتاؤس
زندگی میکرد كه مادرش مسیحی یهودی نژاد و پدرش یونانی
بود2 .ایماندران ساكن لستره و قونیه از او تعریف میکردند 3و
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پولس میل داشت ،او را همراه خود ببرد ،پس بهخاطر یهودیان
�آن دی���ار تیموتاؤس را ختن���ه نمود .زیرا همه میدانس���تند كه
پدرش یونانی بود�4 .آنان همچنانكه شهر به شهر میگشتند،
تصمیماتی را كه رس���ولان و رهبران در اورشلیم گرفته بودند،
به ایمانداران میس���پردند تا بر طبق �آن عمل كنند5 .از این رو
كلیساها در ایمان تقویت مییافتند و روز به روز به تعدادشان
افزوده میشد.
رؤیای پولس در تروآس

6وقتی �آنها از اس���تان فریجیه و اس���تان غلاطیه میگذشتند،
روحالقدس مانع شد كه پیام خدا را به استان �آسیا ابلاغ نمایند
7و وقتی به سرحد میسیه رسیدند ،سعی داشتند به استان بطینیه
بروند .ا ّما روح عیسی به ایشان اجازه نداد8 .بنابراین از میسیه
گذشتند و به شهر ترو�آس �آمدند9 .در همان شب پولس در رؤیا
دید ،كه شخصی مقدونی ایستاده بود و با التماس به او میگفت:
«به مقدونیه بیا و ما را یاری كن10 ».به محض اینكه پولس این
رؤیا را دید ،ما عازم مقدونیه ش���دیم .زیرا شكی نداشتیم كه
خدا ما را خوانده بود كه به ایشان نیز بشارت دهیم.
ایمان آوردن لیدیه در فیلیپی

11در ترو�آس سوار كشتی شدیم و مستقیم به جزیرۀ ساموتراكی
رفتیم و روز بعد رهسپار نیاپولیس شدیم12 .از �آنجا به فیلیپی كه
یک مستعمرۀ رومی و شهری در بخش اول استان مقدونیه است
رفتیم .در این شهر چند روزی اقامت كردیم13 .روز سبت از
دروازۀ شهر خارج شدیم و به كنار رودخانهای كه گمان میکردیم
محل دعای یهودیان باش���د رفتیم .در �آنجا نشستیم و با زنانی
كه جمع ش���ده بودند ،صحبت كردیم14 .یكی از شنوندگان
ما زنی بود به نام لیدیه ،كه پارچههای ارغوانی میفروخت .او
از اهالی شهر طیاتیرا و زنی خداپرست بود .خداوند قلب او را
باز كرد تا تعلیم پولس را بپذیرد 15و هنگامیکه او و خانوادهاش
تعمید گرفتند ،با خواهش و تمنّا به ما گفت« :اگر مرا نسبت
به خداوند ی���ک مؤمن حقیقی میدانید بیایی���د و در منزل من
بمانید ».و �آنقدر اصرار كرد ،كه ما رفتیم.
بازداشت پولس و سیالس در فیلیپی

16یک روز كه به محل دعا میرفتیم به كنیزی برخورد كردیم
كه روح فالگیری و غیبگویی داشت و از این راه منافع سرشاری
نصیب اربابان خ���ود كرده بود17 .او به دنبال ما و پولس افتاد
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و فریاد میکرد« :اینان غلامان خدای متعالند و راه رستگاری
را به ش���ما اعلام مینمایند18 ».چند روز كارش همین بود تا
س���رانجام حوصلۀ پولس سر �آمده به سوی او برگشت و به �آن
روح گفت« :به نام عیس���ی مس���یح به تو فرمان میدهم از او
خارج شو ».و در همان لحظه از او خارج ش���د19 .همینکه
ارباب���ان او دیدند امید منافع خود را از دس���ت دادهاند ،پولس
و سیلاس را گرفتند و كشانكشان به میدان شهر نزد بزرگان
ش���هر بردند20 .وقتی �آنان را نزد م�أموران رومی �آوردند گفتند:
«ای���ن مردان كه یهودی هس���تند ش���هر ما را به ه���م میریزند
21ایش���ان رسومی را تبلیغ میکنند كه قبول �آنها و عمل كردن
به �آنها برای ما رومیان جایز نیست22 ».مردم نیز در این حمله
به �آنان پیوستند و م�أموران لباسهای �آنان را در �آوردند و دستور
دادند� ،آنان را چوب بزنن���د23 .بعد از كت���ک زیاد �آنها را به
زندان انداختند و به زندانبان دستور اكید دادند ،كه ایشان را
با دقّت تمام تحت نظر بگیرد24 .با این دس���تور زندانبان �آنان
را در زندان داخلی زندانی كرد و پاهای ایش���ان را در كنده و
زنجیر گذاشت25 .نزدیكیهای نصف شب پولس و سیلاس به
دعا مشغول بودند و به درگاه خدا سرودهای حمد میخواندند
و زندانیان دیگر گوش میدادند ،كه 26ناگهان زلزلۀ شدیدی
رخ داد ،به طوری که زندان را از بنیاد به لرزه در�آورد .تمام
درهای زندان در همان لحظه باز شد و همۀ زنجیرها به زمین
افتادن���د27 .وقتی زندانبان بیدار ش���د و دره���ای زندان را باز
دید ،شمشیر خود را كشید و چیزی نمانده بود ،كه خود را
بكشد؛ چون تص ّور میکرد زندانیان فرار کردهاند28 .ا ّما پولس
به صدای بلند گفت« :به خود �آس���یبی نرسان ،همۀ ما اینجا
هستیم29 ».زندانبان چراغی خواست و سراسیمه وارد اتاق شد
و درحالیکه از ترس میلرزید پیش پاهای پولس و سیلاس به
زمین افتاد30 .سپس �آنان را بیرون �آورد و گفت« :ای �آقایان،
من چه باید بكنم كه نجات یابم؟» 31پاسخ دادند« :به عیسی
خداوند ایمان �آور كه تو با اهل خانهات نجات خواهی یافت».
�32آنگاه پیام خداوند را به او و جمیع اهل خانهاش رسانیدند.
33درست در همان موقع شب زندانبان �آنان را بیرون �آورد و
زخمهایش���ان را شستوشو نمود و بیدرنگ او و خانوادهاش
تعمید گرفتند34 .زندانبان ایشان را به خانۀ خود برد و برای
ایش���ان غذا �آورد و او و تمام اهل خان���هاش از اینكه به خدا
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ایمان �آورده بودند ،بینهایت شاد گشتند35 .همینکه روز شد
م�أموران رومی چند نفر از پاسبانان را فرستادند و دستور دادند
كه �آنان را �آزاد كنند36 .زندانبان این خبر را به پولس رسانیده
گفت« :م�أموران رومی دستور دادهاند كه شما را �آزاد كنیم،
پس بفرمایید و به سلامت بروید37 ».پولس در پاسخ گفت:
«ایش���ان ما را كه اتباع رومی هس���تیم در مقابل همه و بدون
محاكمه چوب زدند و به زندان انداختند و حالا میخواهند
ما را مخفیانه بیرون كنند .هرگز! خودشان بیایند و ما را بیرون
ببرند38 ».پاسبانان گفتار پولس را به اطّلاع م�أموران رسانیدند.
وقتی �آنها شنیدند ایشان از اتباع روم هستند ،بسیار ترسیدند
39و �آمده از ایشان عذرخواهی كردند و �آنان را تا بیرون زندان
همراه���ی كردند و از �آنان خواهش نمودند كه ش���هر را ترک
نماین���د40 .به این ترتیب �آن دو نفر از زن���دان بیرون �آمده به
خانۀ لیدیه رفتند و پس از اینكه ایماندران را دیدند و به ایشان
دلگرم���ی دادن���د �آنج���ا را ت���رک كردند.

17

هیاهو در تسالونیكی

پس �آنه���ا از �آمفیپولی���س و �آپولونیا گذش���تند و به
تسالونیكی كه كنیسۀ یهود در �آن واقع بود رسیدند.
2پولس به پیروی از ش���یوۀ همیشگی خود وارد كنیسه شد و
در سه روز س���بت به طور متوالی با استفاده از کتابمقدّس
با �آنان مباحثه میکرد 3و توضیح میداد و دلیل می�آورد كه
لازم بود مس���یح رن���ج ببیند و پس از مرگ زن���ده گردد .او
میگفت« :عیسایی كه من به شما اعلام میکنم همان مسیح
اس���ت4 ».ع ّدهای از �آنان و همچنین گروه زیادی از یونانیان
خداپرس���ت و زنهای سرشناس متقاعد ش���دند و به پولس و
س���یلاس گرویدند5 .ا ّما یهودیان در �آتش حسد میسوختند.
�آنان عدّۀ زیادی از اراذل و اوباش بازاری را گرد �آورده دستهای
به راه انداختند و هیاهویی در شهر برپا كرده به خانۀ یاسون
هجوم بردند تا پولس و سیلاس را به میان جمع ّیت بیاورند.
6وقتی �آنان را نیافتند یاس���ون و ع��� ّدهای از ایماندارن را نزد
انجمن شهر كشیدند و فریاد میکردند« :این کسانیکه دنیا
را به هم ریختهاند حالا به اینجا �آمدهاند 7و یاس���ون �آنان را
به خانۀ خود برده اس���ت .اینها هم���ه برخلاف احكام قیصر
عمل میکنند و ا ّدعا دارند پادشاه دیگری به نام عیسی وجود
دارد8 ».با شنیدن این جمله جمع ّیت و انجمن شهر بشدّت
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به هیجان �آمدن���د9 .ولی به هر حال یاس���ون و دیگران را با
ضمان���ت �آزاد كردن���د.
در بیریه

10به محض اینكه هوا تاریک شد ،ایمانداران ،پولس و سیلاس
را به بیریه روانه كردند و وقتی به �آنجا رسیدند به كنیسۀ یهود
رفتند11 .یهودیان مقیم �آنجا از یهودیان تسالونیكی روشنفكرتر
بودند� .آنها با اشتیاق كامل به پیام پولس و سیلاس گوش میدادند
و هر روز کتابمقدّس را مطالعه میکردند تا ببینند �آیا �آن سخنان
با كتب سازگار است یا خیر12 .بنابراین بسیاری از �آنان و عدّۀ
زیادی از زنهای متنفذ یونانی و مردان یونانی نیز ایمان �آوردند.
13ولی وقتی یهودیان در تس���الونیكی اطّلاع یافتند ،كه پولس
در بیریه نیز كلام خدا را منتشر ساخته است به �آنجا �آمدند تا
مردم را بش���ورانند14 .به این جهت ایماندران فوراً پولس را به
ساحل دریا فرستادند و سیلاس و تیموتاؤس هر دو در همانجا
ماندند15 .همراهان پولس او را تا ش���هر �آتن همراهی كردند.
سپس پولس به �آنان دس���تور داد كه به بیریه بازگردند و هرچه
زودتر سیلاس و تیموتاؤس را نزد او بفرستند.
پولس در آتن

16پولس وقتی در �آتن در انتظار سیلاس و تیموتاؤس بود ،از
اینكه ش���هر را �آنطور پر از بت میدید عمیقاً مت�أثر ش���د17 .و
به این دلیل در كنیس���ه با یهودیان و خداپرستان و هر روز در
میدان شهر با رهگذران به گفتوگو میپرداخت18 .ع ّدهای از
فلسفهدانان اپیكوری و رواقی به او برخورد كردند و با عقایدش
به مخالفت پرداختند .بعضی از �آنه���ا میگفتند« :این یاوهگو
چه میخواهد بگوید؟»
دیگران میگفتند« :گویا مبلّغ خدایان بیگانه است( ».زیرا به
عیسی و رستاخیز بشارت میداد) 19پس او را گرفته به شورای
كوه مریخ بردند و گفتند« :ممكن اس���ت ما بدانیم این تعالیم
تازهای كه تو پیشنهاد میكنی چیست؟ 20سخنان تو به گوش
ما عجیب می�آید .ما میخواهیم معنی �آن را بفهمیم�(21 ».آتنیها
و خارجیهای س���اكن �آنجا همه وقت خود را صرف گفت و
شنود در خصوص عقاید تازه میكردند).
22پس پولس در میان «شورای كوه مریخ» برخاست و فرمود:
«ای مردم شهر �آتن ،من میدانم كه شما در كلّیۀ امور دینی بسیار
دقیق و باریک بین هستید 23زیرا وقتی در شهر شما میگشتم و
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�آنچه را مورد پرستش شماست مشاهده میكردم ،به قربانگاهی
رسیدم كه بر �آن نوشته ش���ده بود 'تقدیم به خدای ناشناخته'.
من همان كسی را كه شما میپرستید ا ّما نمیشناسید به شما
اعلام میكنم�24 .آن خدایی كه دنیا و �آنچه در �آن است �آفرید
و صاحب �آسمان و زمین است در معابد ساخته شده به دست
انسان ساکن نیست 25و به چیزی كه �آدمیان با دستهای خود
برای او فراهم نمایند نیازی ندارد ،زیرا خداس���ت كه نفس و
حیات و همهچیز را به جمیع �آدمیان میبخش���د26 .او جمیع
ملل را از نسل یک انسان �آفرید تا در تمام سطح زمین ساكن
ش���وند و برای �آنان زمانی را مق ّرر فرمود و برای مرز و بومشان
حدودی مع ّین ك���رد27 ،تا خدا را بجویند و كوركورانه پی او
بگردند تا ش���اید او را بیابند و حال �آنك���ه او از هیچیک از ما
دور نیست،
' 28زیرا در او زندگی میکنیم و در او حركت و هستی
داریم'.
چنانکه بعضی از شاعران خودتان گفتهاند:
'ما نیز فرزندان او هستیم'.
29پس چون همۀ ما فرزندان خدا هستیم نباید گمان كنیم كه
ذات الهی مانند پیکرهای از طلا و نقره و س���نگ است كه با
هنر و مهارت �آدمی تراشیده میشود30 .خدا دوران جهالت را
نادیده گرفت ،ا ّما اكنون در همهجا بشر را امر به توبه میفرماید،
31زیرا روزی را مع ّین فرمود كه جهان را با راستی و درستی به
وسیلۀ شخصی كه برگزیدۀ خود اوست داوری فرماید و برای
اثبات این حقیقت او را پس از مرگ زنده كرد».
32وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند
ع ّدهای او را مسخره كردند ولی ع ّدهای گفتند« :خوب ،دربارۀ
این چیزها در فرصت دیگر به س���خن تو گوش خواهیم داد».
33به این ترتیب پولس شورا را ترک كرد34 .چند نفر از جمله
دیونیسوس كه عضو �آن شورا بود و زنی به نام دامرس و چند
تن دیگر به او گرویدند و ایمان �آوردند.

18

پولس در قرنتس

پس از این پولس �آتن را ترک كرد و رهسپار قرنتس
شد 2و در �آنجا با مردی یهودی به نام اكیلا كه از
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اهالی پنطس بود �آشنا شد .اكیلا به همراه همسر خود پرسكله
تازه از ایتالیا به قرنتس �آمده بود ،زیرا كلودیوس قیصر حكم كرده
بود كه همۀ یهودیان از روم بیرون بروند .پولس نزد �آنان رفت
3و چون مانند ایشان کارش خیمهدوزی بود ،همانجا ماند و
با هم كار میکردند4 .او همچنین در روزهای سبت در كنیسه
صحبت میکرد و میکوشید كه یهودیان و یونانیان را متقاعد
س���ازد5 .وقتیکه سیلاس و تیموتاؤس از مقدونیه �آمدند پولس
همۀ وقت خود را وقف اعلام پیام خدا نمود و برای یهودیان
دلیل می�آورد كه عیسی همان مس���یح موعود اس���ت6 .و ا ّما
چون ع ّدهای از یهودیان با او مخالفت و نسبت به او بد زبانی
مینمودند ،او دامن ردای خود را تكان داد و به ایشان گفت:
«خون شما به گردن خودتان است .من از �آن مب ّرا هستم و از
این پس نزد غیر یهودیان خواهم رفت7 ».پس �آنان را ترک كرد
و برای اقامت به خانۀ یک غیر یهودی به نام تیتوس یوستس كه
مردی خداپرست بود رفت .خانۀ او در جنب كنیسۀ یهودیان
واقع بود8 .كرس���پس كه سرپرست كنیسه بود در این موقع با
تمام اهل خانهاش به خداوند ایمان �آورد .بهعلاوه ،بس���یاری
از اهالی قرنتس كه به پیام خدا گوش میدادند ،ایمان �آوردند
و تعمید گرفتند9 .یک شب خداوند در رؤیا به پولس گفت:
«هیچ واهمهای نداشته باش ،به تعالیم خود ادامه بده و دست
از كار بر ندار10 .زیرا من با تو هستم و هیچکس قادر نخواهد
بود به تو �آزاری برس���اند و در این ش���هر افراد بسیاری هستند
كه متعلّق به من میباش���ند11 ».به این سبب پولس مدّت یک
سال و ش���ش ماه در �آنجا ماند و كلام خدا را به ایشان تعلیم
میداد12 .ا ّما هنگامیکه غالیون به س���مت فرماندار رومی در
یونان م�أمور خدمت ش���د ،یهودیان دسته جمعی بر سر پولس
ریخته او را به دادگاه كشیدند 13و گفتند« :این شخص مردم
را وامیدارد كه خدا را با روش���هایی كه برخلاف قانون است
پرستش نمایند14 ».پولس هنوز حرفی نزده بود كه غالیون خطاب
به یهودیان گفت« :ای یهودیان ،اگر ج���رم و جنایتی در بین
باشد ،البتّه باید به ا ّدعاهای شما گوش بدهم15 .ا ّما چون این
مسائل مربوط به كلمات و عناوین و القاب و شریعت خودتان
میباشد ،باید خودتان �آن را حل و فصل نمایید .من مایل نیستم
در چنین اموری قضاوت كنم16 ».سپس �آنان را از دادگاه بیرون
كرد17 .در این موقع �آنها سوس���تانیس را كه سرپرست كنیسه
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بود گرفتند و در جلوی مس���ند قاضی كتک زدند ،ا ّما غالیون
توجهی به این جریان نداشت.
ّ
بازگشت پولس به انطاكیه

18پولس مدّتی در �آنجا ماند و سرانجام با ایماندارن خداحافظی
كرد و با كشتی عازم سوریه ش���د و پرسكله و اكیلا را هم با
خود برد .در شهر كنخریه پولس نذر كرده سر خود را تراشید.
19وقتی �آنها به افس���س رسیدند ،پولس از همسفران خود جدا
شد و به تنهایی به كنیسه رفت و با یهودیان به مباحثه پرداخت.
20از او خواهش كردند كه بیشتر �آنجا بماند ا ّما او قبول نكرد.
21او از ایشان خداحافظی كرد و گفت« :اگر خدا بخواهد ،باز
نزد شما بر میگردم» و افسس را ترک كرد22 .وقتی به ساحل
قیصریه رسید به اورشلیم رفت و پس از سلام و احوالپرسی با اهل
كلیسا به طرف انطاكیه حركت كرد23 .پس از اینكه مدّتی در
�آنجا اقامت كرد بار دیگر به راه افتاد و در سرزمینهای غلاطیه
و فریجیه میگشت و شاگردان را تقویت میکرد.
سفر سوم :آپولس در افسس و قرنتس

24در این هنگام مردی یهودی به نام �آپولس كه متولّد اسكندریه
بود به افسس �آمد .او ناطقی فصیح و به کتابمقدّس وارد بود.
25و در طریق خداوند تربیت یافته و پر از شور و شوق روحانی
بود .او حقایق زندگانی عیسی را بدرستی تعلیم میداد اگرچه
فق���ط از تعمید یحیی �آگاهی داش���ت26 .او در كنیس���ه بدون
ترس و واهمه ش���روع به س���خن گفتن كرد و در �آنجا بود كه
پرسكله و اكیلا سخنان او را شنیدند و او را نزد خود �آوردند و
طریقۀ الهی را با تفصیل بیشتری برایش شرح دادند27 .وقتی
میخواست به یونان سفر كند ایمانداران از او حمایت كردند
و به ایمانداران در �آن سرزمین نوشتند كه با گرمی از او استقبال
نمایند و او از موقع ورود خود به �آنجا به کسانیکه از راه فیض
الهی ایمان �آورده بودند ،یاری بس���یار نمود؛ 28زیرا در مقابل
همه با كوشش بسیار بیاساس بودن ا ّدعاهای یهودیان را ثابت
میکرد و با استفاده از کتابمقدّس دلیل می�آورد كه عیسی،
همان مسیح موعود است.

19

پولس در افسس

در �آن زمان كه �آپولس در ش���هر قرنتس بود ،پولس
در نواحی داخلی �آن استان مسافرت میکرد تا به
افسس رسید و در �آنجا با تعدادی شاگرد برخورد كرد2 .از �آنان
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پرسید�« :آیا وقتی ایمان �آوردید ،روحالقدس را یافتید؟» �آنها در
پاسخ گفتند« :خیر ،ما حتّی خبر هم نداشتیم كه روحالقدسی
وجود دارد3 ».پولس به ایشان گفت« :پس چه نوع تعمیدی
گرفتید؟» گفتند« :تعمید یحیی4 ».پولس فرمود« :تعمیدی كه
یحیی میداد ،نش���انۀ توبه بود و در ضم���ن به مردم میگفت
كه به �آن شخصی كه بعد از او می�آید ،یعنی به عیسی ،ایمان
بیاورند5 ».وقتی �آنها این را شنیدند به نام عیسی خداوند تعمید
گرفتند 6و هنگامیکه پولس بر سر �آنان دست نهاد ،روحالقدس
بر �آنان نازل شد و به زبانها صحبت كرده و نب ّوت مینمودند.
7این مردان جمع���اً در حدود دوازده نفر بودن���د8 .پولس به
كنیس���ه رفت و مدّت س���ه ماه در �آن شهر با ش���هامت تمام
صحبت میکرد و با استدلال گفتوگو مینمود و میکوشید
كه ش���نوندگان را در مورد پادشاهی خدا متقاعد سازد9 .ا ّما
ع ّدهای از �آنان سنگدل بودند و ایمان نمی�آوردند و برعکس،
از طریقۀ الهی نزد مردم بدگویی میکردند .بنابراین پولس از
�آنان كنارهگیری كرد و شاگردان را به جای دیگری برد و همه
روزه در تالار س���خنرانی طیرانس مجلس بحثی برپا میکرد.
10این برنامه به مدّت دو س���ال ادامه داشت و نتیجۀ �آن این
شد كه جمیع س���اكنان استان �آس���یا اعم از یهودی و یونانی
پیام خداوند را ش���نیدند.
پسران اسیكوا

11خدا به دست پولس معجزات بزرگ نشان میداد12 .به
طوری که مردم دستمالها و پیشبندهایی را كه با بدن پولس
تماس یافته بود ،میبردند و بر بدن مریضان میگذاش���تند و
�آنان از امراض خود شفا مییافتند و ارواح پلید از �آنان خارج
میگش���ت13 .ا ّما در این زمان ع ّدهای از جنگیران دورهگرد
یهودی در صدد بر�آمدند ،كه با ذكر نام عیسی خداوند ارواح
پلید را اخراج نمایند� .آنان چنین میگفتند« :تو را به عیسایی
كه پولس بشارت میدهد قس���م میدهم14 ».و هفت نفر از
پسران شخصی به نام اسكیوا ،كه یكی از سران كاهنان بود،
این روش را به كار میبردند15 .ا ّما روح پلید پاسخ داد« :من
عیس���ی را میشناسم و دربارۀ پولس اطّلاع دارم ا ّما شما چه
کارهاید؟» 16مردی كه روح پلید داش���ت ،با چنان قدرتی به
�آنان حمله كرد كه همه مغلوب شدند و برهنه و زخمی از �آن
خانه فرار كردند17 .این موضوع به گوش همۀ ساكنان افسس
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اعم از یهودی و یونانی رسید و همه را به وحشت انداخت
و نام عیسی خداوند در میان ایش���ان بیشتر مورد احترام قرار
گرفت18 .عدّۀ زیادی از کس���انیکه ایمان �آورده بودند پیش
�آمدند و اعتراف كردند ،كه قبل از �آن به جادوگری مشغول
بودند 19و عدّۀ کثیری از س���احران کتب جادوگری خود را
جمع كردند و پیش مردم س���وزانیدند .كتابه���ا را كه قیمت
گذاشتند ،معلوم شد كه ارزش �آنها برابر پنجاههزار س ّکۀ نقره
بود20 .به این ترتیب كلام خداوند منتش���ر میش���د و قدرت
بیش���تری مییافت.
شورش در افسس

21پس از این وقای���ع پولس تصمیم گرفت ،كه از مقدونیه و
یونان دیدن نماید و از �آنجا به اورشلیم برود .او گفت« :بعد
از رفتن به �آنجا ش���هر روم را هم باید ببینم22 ».پس دو نفر از
دستیاران خود یعنی تیموتاؤس و ارسطوس را به مقدونیه فرستاد
و خود او مدّت بیشتری در استان �آسیا اقامت نمود23 .در این
روزها سر و صدای زیادی دربارۀ این طریقه در افسس بلند شد.
24در �آنجا شخصی بود به نام دیمیتریوس نقره ساز ،كه تصاویر
نقرهای از بتكدۀ �آرتمیس (دیانا) میساخت و به این وسیله برای
صنعتگران شغل خوب و مفیدی فراهم ساخته بود25 .پس او
انجمنی مركب از �آنان و همچنین صاحبان حرفههای مش���ابه
تشكیل داد و خطاب به ایشان گفت« :ای �آقایان ،میدانید كه
سعادت زندگی ما وابسته به این صنعت است 26و به طوری
که میبینید و میشنوید این پولس با تبلیغات خود نه فقط در
شهر ما افسس ،بلكه تقریباً در سرتاسر استان �آسیا عدّۀ فراوانی
را به طرف خود كشیده و منحرف س���اخته است و میگوید
كه چیزهای ساخته شده به دست انسان به هیچ وجه خدایان
نیس���تند27 .پس خطر تنها در این نیست كه شغل ما از اعتبار
بیفتد بلكه این خطر هم هست كه پرستشگاه الهۀ ما �آرتمیس
بیارزش گردد و طولی نخواهد كش���ید كه عظمت خود الهه
كه مورد پرستش تمام مردم استان �آسیا و سراسر جهان است،
از بین برود28 ».وقتی �آنها این را ش���نیدند غضبناک گشتند و
فریاد میزدند« :بزرگ است �آرتمیس افسسیان29 ».شهر به هم
رخس را که از اهالی مقدونیه و از
ریخت و مردم غایوس و اَر ِْس َت ُ
همراهان پولس بودند دستگیر كردند و كشانكشان به تماشاخانۀ
شهر بردند30 .پولس میخواست كه با جمع ّیت روبهرو شود،
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ا ّما ایمانداران نگذاشتند31 .حتّی ع ّدهای از بزرگان استان �آسیا
كه با پولس رفاقت داشتند ،نزد او فرستاده و اصرار كردند كه
در تماش���اخانه ش���هر جان خود را به خطر نیندازد32 .در این
میان دس���تهای یک چیز میگفتند و دس���تهای چیز دیگر ،زیرا
�آن جماعت بسیار �آشفته بود و اغلب �آنان اصلا ً مقصود جمع
شدن خود را نمیدانستند33 .ا ّما ع ّدهای گمان بردند اسكندر
مسئول است ،چون یهودیان او را به جلوی جمع ّیت فرستاده
بودند .پس او با اشارۀ دس���ت از مردم خواست ،كه ساكت
باشند و سعی او این بود كه در نزد �آن جماعت دفاع نماید.
34ا ّما وقتی مردم فهمیدند كه اسكندر یهودی است ،همه با یک
صدا به مدّت دو ساعت پشت سرهم فریاد میزدند« :بزرگ
است �آرتمیس افسسیان35 ».سرانجام شهردار مردم را ساكت
كرد و گفت« :ای مردان افسس ،همه بدون استثناء میدانند
كه شهر ما افسس ،حافظ پرستشگاه �آرتمیس بزرگ و حافظ
سنگ مقدّسی است كه از �آس���مان به زمین �آمده است36 .و
از �آنجا كه این حقایق غیر قابل انكار اس���ت صلاحتان بر این
است كه �آرام باشید و ندانسته كاری نكنید37 .این مردانی كه
ش���ما به عنوان متّهم به اینجا �آوردهاید ،نه به معبد ما دستبرد
زدهاند و نه نس���بت به الهۀ ما سخن كفر�آمیز گفتهاند38 .پس
اگر دیمیتری���وس و همكارانش ا ّدعایی علیه كس���ی دارند ،در
دادگاهها باز است و فرمانداران رومی حاضرند� ،آنها میتوانند
در �آنجا علیه یكدیگر ش���كایت نمایند39 .اگر مسائل دیگری
در پیش است ،باید در یک جلسه رسمی حل و فصل نمایند.
40زیرا این خطر در پیش است كه بهخاطر كار امروز متّهم به
اخلالگری شویم .درحالیکه هیچ دلیلی برای �آن وجود ندارد
و هیچ جوابی هم برای توجیه این ش���ورش نداریم41 ».این را
گفت و حاضران مجلس را مرخّص كرد.

20

مسافرت پولس به مقدونیه و یونان

همینکه س���ر و صداها خوابید ،پولس به دنبال
شاگردان فرستاد و پس از تشویق �آنان خداحافظی
ك���رد و عازم مقدونیه ش���د2 .او در �آن نواحی میگش���ت و
همهجا با س���خنان خود به ش���اگردان دلگرم���ی میداد و به
این ترتیب به یونان رسید3 .پس از سه ماه اقامت در �آنجا،
هنگامیکه خواس���ت با كشتی به سوریه برود ،یهودیان علیه
او توطئ���ه چیدند .بنابراین او تصمی���م گرفت از راه مقدونیه
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بازگ���ردد4 .همراهان او عبارت بودند از س���وپاترس بیریهای
رخس و س���كندس تس���الونیكی و غایوس دربهای و
و اَر ِْس��� َت ُ
تیموتاؤس و تیخیكاس و تروفیمس كه از اهالی اس���تان �آسیا
بودند5 .اینها زودتر از ما رفتند و در ش���هر ترو�آس در انتظار
ما ماندند6 .خود ما پس از روزهای عید فطیر از فیلیپی سوار
كشتی شدیم و پنج روز بعد در بندر ترو�آس به �آنان رسیدیم
و ی���ک هفت���ه در �آنج���ا ماندی���م.
آخرین بازدید پولس از تروآس

7در شب یكش���نبه وقتی ما برای پاره كردن و خوردن نان
دور هم جمع شدیم ،پولس به علّت �آنكه روز بعد عازم سفر
بود ،ب���ه تفصیل برای �آن���ان صحبت كرد و تا نصف ش���ب
به س���خنان خود ادامه داد8 .در بالا خان���های كه ما در �آن
جمع شده بودیم ،چراغهای زیادی روش���ن بود9 .جوانی به
نام افتیخس جلوی پنجره نشس���ته بود و همینطور كه پولس
صحبت میکرد رفت���ه رفته خوابش گرف���ت ،بالاخره خواب
کاملا ً بر او غالب شد و از طبقۀ سوم به زیر افتاد و وقتی او
را برداشتند مرده بود10 .پولس پایین رفت و خود را روی او
انداخت و او را در �آغوش گرفت و به �آنان گفت« :ناراحت
نباشید ،او هنوز زنده اس���ت11 ».پس پولس دوباره بالا رفت
و نان را پ���اره كرد و خورد .و پس از گفتوگوهای بس���یار
كه تا سپیدۀ صبح به طول انجامید پولس شهر را ترک كرد.
12و �آنان �آن جوان را زنده به خانه بردند و خاطر همه از این
بابت کاملا ً راحت ش���د.
سفر دریایی از تروآس به میلیتس

13ما قبل از دیگران به طرف كشتی رفتیم ،و به طوری که،
پولس قبلا ً قرار گذاشته بود به س���وی اَسس حركت كردیم تا
در �آنجا پولس را س���وار كنیم .زیرا او قصد داش���ت كه از راه
خشكی به �آنجا برود14 .وقتی پولس در اَسس به ما ملحق شد،
او را سوار كشتی نمودیم و به بندر میلیتس �آمدیم15 .روز بعد
از دریا به مقابل جزیرۀ خیوس رسیدیم و در روز دوم از �آنجا به
جزیره ساموس رفتیم .فردای �آن روز وارد بندر میلیتس شدیم،
16زیرا پولس تصمیم گرفته بود ،كه از كنار افسس عبور نماید
تا از اتلاف وقت در استان �آسیا جلوگیری شود زیرا او اشتیاق
بسیار داش���ت كه در صورت امكان قبل از روز پنتیكاست در
اورشلیم باشد.
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خداحافظی پولس با رهبران كلیسای افسس

17پولس از میلیتس پیامی به افسس فرستاد و رهبران كلیسا را
فراخواند18 .وقتی �آنها رسیدند به �آنان گفت« :شما میدانید كه
از اولین روزی كه من به استان �آسیا پا گذاشتم ،در تمام اوقاتی
كه با شما بودم چگونه رفتار نمودم19 .یعنی با كمال تواضع و
با اشکها و زحماتی كه به وسیلۀ دسیسههای یهودیان برای من
پیش می�آمد ،مانند یک غلام خداوند را خدمت كردم20 .شما
میدانید كه من برای خیر و صلاح شما از هیچ چیز مضایقه
نكردم .من پیام را به ش���ما رساندم و ش���ما را پیش مردم ،در
خانههایتان تعلیم دادم21 .من به یهودیان و یونانیان اخطار كردم
كه �آنها باید از گناهان خود توبه كنند و به خدا روی �آورند و
به خداوند ما عیس���ی ایمان داشته باشند22 .اكنون در بندگی
روحالقدس در راه اورشلیم هستم و از �آنچه به سرم خواهد �آمد
چیزی نمیدانم23 .جز اینكه روحالقدس در هر ش���هر به طور
�آشكار مرا مطّلع میس���ازد ،كه حبسها و سختیها در انتظار
من است24 .ا ّما ادامۀ زندگی برای من �آنقدر ارزش ندارد كه
نگران جان خود باشم .تنها �آرزوی من این است كه م�أموریت
خود را انجام دهم و خدمتی را كه عیسی خداوند به من سپرده
بود ،یعنی اعلام مژدۀ فیض خدا به پایان برسانم.
«25و اكنون خاطر جمع هستم كه هیچیک از شما كه برای
اعلام پادشاهی خدا با شما رفت و �آمد داشتهام ،دیگر روی مرا
نخواهد دید26 .بنابراین امروز به شما میگویم :اگر كسی از
شما هلاک شود من مسئول نیستم27 ،زیرا برای اعلام جمیع
مقاصد الهی به شما از هیچ كاری كوتاهی نکردهام28 .مواظب
خود و مواظب �آن گلّهای باشید كه روحالقدس شما را به نظارت
�آن برگزیده است و چون شبانان ،كلیسایی را كه خداوند* با
خون خود خریده اس���ت پرورش دهید29 .من میدانم كه بعد
از رفتن من گرگهای د ّرنده به میان ش���ما خواهند �آمد ،كه به
گلّه تر ّحمی نخواهند كرد30 .و حتّی در میان خود شما افرادی
پیدا خواهند شد كه حقیقت را تغییر داده ،پیروانی را به دنبال
خود خواهند كش���ید31 .پس �آگاه باشید و فراموش نكنید كه
چگونه دایماً مدّت سه سال روز و شب شما را تعلیم دادم و
برای شما اشک ریختم.
در برخی از نسخههای قدیمی نوشته شده خدا.
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«32اكنون شما را به خدا و كلام فیض بخش او میسپارم.
كلامی كه قادر است ش���ما را بنا كند و بركاتی را كه میراث
مقدّسان اوست ،به ش���ما عطا فرماید33 .من به پول یا لباس
كسی چش���م ندوختهام34 .خودتان میدانید كه با این دستها
زحمت کشیدهام و نیازمندیهای خود و همراهانم را ت�أمین کردهام.
35من عملا ً به شما نشان دادهام كه ما باید زحمت بكشیم و
ناتوانان را یاری نماییم .و سخنان عیسی خداوند را بهیاد داشته
باشیم كه فرمود« :دادن از گرفتن فرخندهتر است».
36وقتی پولس سخنان خود را به پایان رسانید ،با همۀ �آنان
زانو زد و دعا كرد37 .همه با صدای بلند گریه میکردند و او
را در �آغوش میگرفتند و میبوسیدند�38 .آنچه بیش از هر چیز
�آنان را غمگین میساخت این بود که پولس گفته بود دیگر �آنها
روی او را نخواهند دید .پس او را تا كش���تی بدرقه نمودند.

21

سفر پولس به اورشلیم

ما از �آنان خداحافظی كرده �آنجا را ترک نمودیم و
از راه دریا یكسره به جزیرۀ كاس �آمدیم و روز بعد
به بندرگاه جزیره رودس وارد ش���دیم و از �آنجا به پاترا رفتیم.
2در �آنجا كش���تیای دیدیم كه عازم فینیقیه بود ،پس سوار �آن
شدیم و حركت كردیم3 .همینکه قبرس از دور نمایان شد،
ما از طرف جنوب �آن گذشتیم و به سفر خود به سوی سوریه
ادامه دادیم و در بندر صور لنگر انداختیم .زیرا قرار بر این بود
كه بار كش���تی را در �آنجا خالی كنند4 .در �آنجا ایمانداران را
پیدا كردیم و هفت روز نزد �آنان ماندیم� .آنها با الهام روح خدا
به پولس اصرار كردند ،كه از رفتن به اورشلیم منصرف شود.
5و چون وقت ما به پایان رسید ،بار دیگر راه سفر را در پیش
گرفتیم و جمیع �آنان با زنها و ب ّچههایشان ما را تا خارج شهر
بدرقه كردند� .آنگاه در ساحل دریا زانو زدیم و دعا كردیم 6و
با یكدیگر خداحافظی نمودیم .وقتی ما س���وار كشتی شدیم،
�آنان به خانههای خود بازگشتند.
7از صور به سفر دریایی خود ادامه دادیم و به شهر بطلمیوس
رسیدیم .در �آنجا ایماندران را ملاقات نمودیم و روزی را با �آنان
به س���ر �آوردیم8 .روز بعد �آنجا را ترک كرده به قیصریه �آمدیم
فیلیپس مبشر كه یكی از �آن هفت نفری بود كه در
و به خانه ُ
فیلیپس
اورشلیم انتخاب شده بودند ،رفتیم و نزد او ماندیمُ 9 .
چهار دختر باكره داشت كه همگی نب ّوت میکردند10 .پس از
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چند روز یک نفر نبی به نام �آكابوس از یهودیه به �آنجا رسید.
11او نزد ما �آمد و كمربند پولس را برداش���ت و دس���ت و پای
خود را با �آن بست و گفت�« :آنچه روحالقدس میگوید :این
است كه یهودیان مقیم اورشلیم ،صاحب این كمربند را اینطور
خواهند بست و او را به دست بیگانگان خواهند سپرد».
12وقتی این را شنیدیم ،هم ما و هم اهالی �آن شهر به پولس
التماس نمودیم كه از رفتن به اورشلیم صرفنظر نماید13 .ا ّما
پولس در جواب گفت« :این چه كاری است كه شما میکنید؟
چرا با اش���كهای خود دل مرا میشكنید؟ من نه فقط حاضرم
زندانی شوم ،بلكه حاضرم در اورشلیم بهخاطر عیسی خداوند
بمیرم».
14چون سخنان ما در او اثری نكرد ،دست برداشتیم و گفتیم:
«باشد! هرچه خداوند میخواهد همان بشود».
15بعد از چند روز ما بار سفر خود را بستیم و عازم اورشلیم
شدیم16 .چند نفر از شاگردان مقیم قیصریه هم ما را همراهی
كردند و ما را به خانۀ مناسون كه اهل قبرس و یكی از ایمانداران
ا ّولیه بود ،بردند.
دیدار پولس از یعقوب

17وقتی به اورشلیم رسیدیم ایمانداران با گرمی از ما استقبال
كردن���د18 .روز بعد پولس به اتّف���اق ما به دیدن یعقوب رفت
و تمام رهبران كلیسا �آنجا حضور داش���تند19 .پس از سلام و
احوالپرس���ی ،پولس از كارهایی كه خدا به وس���یلۀ او در میان
ملل غیر یهود انجام داده بود گزارش كاملی به �آنها داد�20 .آنان
وقتی این را شنیدند خدا را س���تایش كردند و سپس به پولس
گفتند« :ای برادر ،همانطور كه میبینی هزاران نفر از یهودیان
تعصب بسیار
ایمان �آوردهاند و همۀ �آنها نس���بت به ش���ریعت ّ
دارند21 .در میان �آنان ش���ایع شده اس���ت كه تو به یهودیانی
كه در كشورهای بیگانه سكونت دارند ،تعلیم میدهی كه از
شریعت موس���ی اطاعت ننموده فرزندان خود را ختنه نكنند و
دیگر رسوم خود را نگاه ندارند22 .تكلیف چیست؟ �آنان حتماً
از �آمدن تو باخبر خواهند شد23 .پس هرچه به تو میگوییم،
انجام بده .در اینجا چهار نفر هستند كه نذری نمودهاند24 .تو
همراه �آنان برو و به اتّفاق �آنها مراس���م تطهیر را به جای بیاور
و مخارج ایش���ان را هم قبول كن تا �آنها بتوانند سرهایشان را
بتراشند و به این ترتیب همه خواهند فهمید كه در این شایعات
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هیچ حقیقتی وجود ندارد بلكه برعکس ،تو هم مطابق شریعت
زندگی میکنی25 .و ا ّما در خصوص غیر یهودیانی كه ایمان
�آوردهاند ،ما قبلا ً حكم خود را كتباً به اطّلاع �آنها رساندهایم تا
از خوردن غذاهایی كه به ُبتها تقدیم میگردد ،خون ،گوشت
حیوان خفه شده و از زنا پرهیز كنند».
26پس روز بعد پولس �آن چه���ار نفر را همراه خود برد و به
اتّفاق �آنان مراسم تطهیر را بجا �آورد و بعد از �آن وارد معبد بزرگ
شد و تعداد روزهای دوره تطهیر را ،كه در �آخر �آن باید برای
هر یک از �آنان قربانی گذرانیده شود ،اعلام نمود.
بازداشت پولس در معبد بزرگ

27هنوز دوره هفت روزه تطهیر به پایان نرسیده بود كه بعضی
از یهودیان مقیم استان �آس���یا پولس را در معبد بزرگ دیدند.
�آنان مردم را تحریک كردند و پولس را گرفتند 28و فریاد زدند:
«ای مردان اس���رائیلی كمک كنید ،این همان كسی است كه
در همهجا برضد قوم ما و شریعت موس���ی و این مكان تعلیم
میدهد و از �آن گذشته یونانیان را نیز به این معبد بزرگ �آورده و
این مكان مقدّس را ناپاک كرده است�(29 ».آنان قبلا ً تروفیمس
از اهالی افس���س را همراه پولس در ش���هر دیده بودند و تص ّور
میکردند كه پولس او را به معبد بزرگ �آورده است).
30تمام شهر شلوغ شد ،مردم هجوم �آوردند و پولس را گرفته
از معبد بزرگ بیرون كشیدند و فوراً درهای معبد بزرگ بسته
ش���د31 .وقتی مردم در صدد قتل او بودند ،به فرمانده هنگ
رومی خبر رسید كه همۀ س���اكنان اورشلیم شورش کردهاند.
32او بیدرنگ با س���ربازان و افس���ران خود به سوی جمع ّیت
شتافت .وقتی یهودیان فرمانده و سربازان را دیدند از زدن پولس
دست برداش���تند33 ،در این موقع س���رهنگ به پولس نزدیک
شد و او را دستگیر ساخت و دستور داد كه او را با دو زنجیر
ببندند� .آنگاه او پرسید« :این مرد كیست و چه خطایی كرده
است؟» 34بعضی از �آنان با صدای بلند یک چیز میگفتند و
بعضیها چیز دیگر و چون به علّت جنجال بس���یار نتوانست
از حقیقت امر مطّلع ش���ود ،فرمان داد كه او را به سربازخانه
ببرند35 .وقتی به پلّههای پادگان رسیدند ،سربازان به سبب
خشم جماعت مجبور شدند پولس را روی شانههای خود حمل
كنند 36زیرا مردم به دنبال �آنان افتاده و دایماً فریاد میزدند:
«او را بكش���ید».
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37هنوز وارد سربازخانه نشده بودند كه پولس رو به سرهنگ كرد و
پرسید« :اجازه میدهی چیزی بگویم؟» سرهنگ پاسخ داد« :تو یونانی
هم میدانی؟! 38پس تو �آن مصریای نیستی كه چندی پیش فتنهای
برپا كرد و چهارهزار �آدمكش را با خود به بیابان برد39 ».پولس گفت:
«من یهودی هستم ،اهل شهر طرسوس قیلیقیه و تبعۀ یک شهر بزرگ
و مهم هستم .خواهش میکنم اجازه بده تا با مردم صحبت كنم».
40وقتی فرمانده به او اجازه داد ،او بالای پلّه ایستاد و با بلند كردن
دست خود از جمع ّیت خواست ساكت باشند و همینکه کاملا ً
ساكت شدند ،به زبان عبری خطاب به �آنان چنین گفت:
«ای برادران و پدران ،به دفاعی كه هم اكنون به
عرض شما میرسانم تو ّجه فرمایید2 ».وقتی �آنها
دیدند پولس به زبان عبری با ایشان صحبت میکند ساكتتر
شدند و گوش دادند .پولس ادامه داد و گفت:
«3من یک نفر یهودی از اهالی طرسوس قیلیقیه هستم .ولی در
این شهر در خدمت غمالائیل پرورش یافتم و شریعت �آبا و اجدادی
خود را به دقّت �آموختم و همینطور كه ش���ما امروز نسبت به
متعصب هستید ،من هم بودم4 .و تا سرحد مرگ
خدا غیور و ّ
پیروان این طریقه را �آزار میرسانیدم و �آنان را ،چه مرد و چه زن
به زندان میانداختم5 .كاهن اعظم و تمام اعضای شورای یهود
شاهد هستند ،زیرا ایشان نامههایی به برادران یهودی در دمشق
نوشتند و مرا به �آنها مع ّرفی كردند .پس من به طرف دمشق رفتم
تا مسیحیان را دست بسته ،برای تنبیه به اورشلیم بیاورم.

22

سخنان پولس دربارۀ ایمان خود به مسیح

«6ا ّما وقتی در راه بودم ،در حوالی دمشق نزدیک ظهر ناگهان
نور عظیمی از �آسمان به اطراف من درخشید7 .من به زمین افتادم
و صدایی شنیدم كه میگفت' :ای شائول ،شائول ،چرا بر من
جفا میکنی؟' 8پرسیدم' :ای خداوند ،تو كیستی؟' پاسخ داد:
'من عیسای ناصری هستم كه از تو جفا میبینم9 '.همراهان من
نور را میدیدند ا ّما صدای كسی را كه با من صحبت میکرد،
نمیشنیدند10 .من عرض كردم' :خداوندا چه كنم؟' خداوند به
من گفت' :برخیز و به سوی دمشق برو و در �آنجا كارهایی كه
به تو واگذار میشود به تو گفته خواهد شد11 '.چون به علّت
درخش���ندگی �آن نور من نابینا شده بودم ،همراهانم دست مرا
گرفتند و مرا با خود به دمشق بردند12 .در دمشق شخصی به
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نام حنانیا زندگی میکرد كه مردی خدا ترس ،مطیع شریعت،
و در بین یهودیان نیک نام بود13 .او نزد من �آمد و در كنار من
ایستاد و گفت' :ای برادر شائول ،بینا شو '.كه فوراً بینا شدم
و به او نگاه ك���ردم14 .او ادامه داده گفت' :خدای نیاکان ما
تو را برگزیده است تا ارادۀ او را درک نمایی و بندۀ عادل او
را ببینی و صدای او را از دهان خودش بشنوی15 ،زیرا تو در
برابر همۀ جهانیان شاهد او میشوی و به �آنچه دیده و شنیدهای
شهادت خواهی داد16 .حالا چرا معطل هستی؟ برخیز ،تعمید
بگیر و به خدا روی �آور و از گناهان خود پاک شو'.
مأموریت پولس در میان غیر یهودیان

«17وقتی دوباره به اورش���لیم �آمدم ،یک روز در معبد بزرگ
دعا میکردم كه به حالت خلسه فرو رفتم 18و در رؤیا عیسی
را دیدم كه میگفت' :زود برخیز و اورشلیم را ترک كن .زیرا
اهالی این ش���هر شهادت تو را دربارۀ من قبول نخواهند كرد'.
19گفتم' :خداوندا اینان میدانند كه من همان شخصی هستم
كه مؤمنان ت���و را به زندان میانداختم و در کنیس���هها �آنان را
میزدم 20و وقتی خون �آن شاهد تو استیفان ریخته شد ،من در
�آنجا ایستاده بودم و با �آن كار موافقت كردم و مواظب لباسهای
قاتلان او بودم21 '.ا ّما او به من فرمود' :برو ،من تو را به جاهای
دور و نزد ملل غیر یهود خواهم فرستاد»'.
پولس و سرهنگ رومی

22جمع ّیت تا اینجا به او گوش میدادند ،ا ّما وقتی این جمله
را به زبان �آورد ،بار دیگر فریاد كردند« :او را بكش���ید ،چنین
كسی نباید زنده بماند23 ».در همان وقت كه مردم با هیاهو
لباس���های خود را در هوا تكان میدادند و گرد و خاک بلند
میکردند24 ،س���رهنگ دس���تور داد ،پولس را وارد سربازخانه
نمایند و با تازیانه از او بازجویی كنند تا معلوم شود به چه علّت
این هیاهو علیه او برپا شده اس���ت25 .وقتی او را برای شلاق
زدن بستند ،پولس از سروانی كه �آنجا ایستاده بود پرسید�« :آیا
ش���ما اجازه دارید یک نفر رومی را بدون �آنكه محكوم ش���ده
باشد ،بزنید؟»
26وقتی سروان این را شنید ،نزد سرهنگ رفت و گفت« :هیچ
میدانی چه میکنی؟ این مرد یكی از اتباع روم است».
27سرهنگ نزد پولس رفت و از او پرسید« :بگو ببینم� ،آیا تو
رومی هستی؟» پولس گفت�« :آری».
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28سرهنگ گفت« :برای به دست �آوردن این تابعیت من قیمت
گزافی پرداختهام ».پولس گفت« :ا ّما من با �آن به دنیا �آمدم».
پولس در حضور شورای یهودیان

29پس �آنها که میخواستند از پولس بازجویی كنند ،با عجله
از �آنجا دور شدند و سرهنگ هم ،كه به دستور او پولس را بسته
بودند ،وقتی فهمید او تبعه روم است ،بسیار ترسید30 .در روز
بعد چون سرهنگ میخواست ،علّت موضوع و حقیقت امر
را بداند ،بندهای پولس را باز كرد و دستور داد سران كاهنان
و شورای یهود تش���كیل جلسه دهند و سپس پولس را به �آنجا
�آورد و از او خواس���ت در برابر �آنان بایس���تد.
پولس ب���ا دقّ���ت به اعضای ش���ورا نگاه كرد و
گفت« :برادران ،من تا به امروز در حضور خدا
با وجدانی پاک زندگی کردهام2 ».در این هنگام حنانیا كاهن
اعظم به کس���انیکه در كنار پولس ایستاده بودند ،دستور داد
كه به دهانش مش���ت بزنن���د3 .پولس به او گفت« :ای دیوار
سفید شده ،خدا تو را خواهد زد .تو �آنجا نشستهای كه مطابق
قانون در مورد من قضاوت نمایی و حالا برخلاف �آن دس���تور
میدهی كه مرا بزنند».
4حاضران گفتند« :به كاهن اعظم خدا اهانت میکنی؟»
5پولس گفت« :ای برادران ،من نمیدانس���تم كه او كاهن
اعظم اس���ت .میدانم كه تورات میفرماید' :به پیش���وای قوم
خود ناسزا نگو»'.
6وقتی پول���س فهمی���د كه بعضی از �آن���ان صدوقی و بعضی
فریسی هستند ،با صدای بلند گفت« :ای برادران ،من فریسی
و فریسیزادهام و مرا بهخاطر ایمان و امید به رستاخیز مردگان
در اینجا محاكمه میکنند».
7با این سخن میان فریسیان و صدوقیان اختلاف افتاد و مردم
به دو دسته تقسیم شدند(8 .صدوقیان منكر روز قیامت و وجود
فرشته یا روح هستند ولی ،فریسیان به وجود اینها اعتقاد دارند).
9سر و صدای زیادی در مجلس بلند شد و چند نفر از علمای فرقۀ
فریسی برخاسته گفتند« :ما در این مرد هیچ تقصیری نمیبینم .از
كجا معلوم است كه روح یا فرشتهای با او سخن نگفته باشد»
10اختلاف زیادتر شد و سرهنگ از ترس اینكه مبادا پولس را
تكهتکه كنند ،فرمان داد سربازان به مجلس وارد شوند و پولس
را از میان جمع ّیت خارج ساخته و به سربازخانه ببرند.
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11در ش���ب همان روز خداوند به پولس ظاهر شد و فرمود:
«دل قویدار ،چون همانطور كه در اورشلیم دربارۀ من شهادت
دادی در روم نیز باید چنان كنی»
توطئه علیه پولس

12وقتی روز ش���د ،بعضی از یهودیان دور هم جمع شدند و
سوگند یاد كردند كه تا پولس را نكشند به هیچ خوردنی و یا
نوشیدنی لب نزنند13 .در این توطئه بیش از چهل نفر شركت
داشتند�14 .آنان نزد سران كاهنان و مشایخ رفتند و گفتند« :ما
سوگند خوردهایم تا پولس را نكشیم لب به غذا نزنیم15 .بنابراین
شما و اعضای شورا به بهانۀ اینكه میخواهید در سوابق پولس
تحقیقات بیشتری نمایید ،از سرهنگ تقاضا كنید او را فردا نزد
ش���ما بیاورد .ما ترتیبی دادهایم كه او را قبل از اینكه به اینجا
برسد ،بكشیم16 ».ا ّما خواهرزادۀ پولس از این توطئه باخبر شد
و به سربازخانه رفت و پولس را مطّلع ساخت17 .پولس یكی
از افسران را صدا زده گفت« :این جوان را نزد سرهنگ ببر،
میخواهد موضوعی را به عرض او برساند18 ».سروان او را نزد
سرهنگ برد و به او گفت« :پولس زندانی به دنبال من فرستاد
و تقاضا كرد كه این جوان را نزد ش���ما بیاورم .او میخواهد
موضوعی را به عرض برساند19 ».سرهنگ دست او را گرفته به
كناری كشید و محرمانه از او پرسید« :چه میخواهی بگویی؟»
20او گفت« :یهودیان نقشه کشیدهاند كه از شما تقاضا نمایند
پولس را فردا به شورا ببرید .بهانۀ �آنان این است ،كه میخواهند
در مورد او اطّلاعات دقیقتری به دس���ت �آورند21 .به حرفهای
�آنان تو ّجه نكنید ،زیرا بیش از چهل نفر از ایشان در كمین او
نشستهاند و قسم خوردهاند كه تا او را نكشند چیزی نخورند
و نیاشامند� .آنان اكنون حاضر و �آماده هستند و فقط در انتظار
موافقت شما میباشند22 ».به این ترتیب سرهنگ �آن جوان را
مرخّص كرد و به او اخطار نمود كه نباید از اطّلاعاتی كه در
اختیار او گذاشته است کسی باخبر شود.
انتقال پولس به قیصریه

23سپس سرهنگ دو نفر سروان را صدا زد و به �آنها گفت:
«دویست سرباز پیاده و هفتاد س���واره نظام و دویست نیزه دار
�آماده كنید تا امش���ب س���اعت نُه به قیصریه برون���د 24و چند
اس���ب برای پولس حاضر كنید تا به این وس���یله او را سالم به
فیلی ِكس فرماندار تحویل دهید25 ».او نامهای هم به این شرح
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نوشت«26 :كلودیوس لیس���یاس به حضرت فرماندار فیلیكس
سلام میرساند27 .این مرد را یهودیان گرفتهاند و قصد داشتند
او را بكش���ند ا ّما وقتی فهمیدم كه او یک نفر رومی اس���ت،
من با س���ربازان خود به �آنجا رفته ،او را از چنگ ایشان بیرون
�آوردم 28و از �آنجا كه مایل بودم علّت اتّهام او را بفهمم او را
به شورای ایشان بردم29 .ا ّما متو ّجه شدم كه موضوع مربوط
به اختلاف عقیدۀ �آنها در خصوص ش���ریعت خودش���ان است
و او كاری كه مس���توجب اعدام یا زندان باشد نكرده است.
30پس وقتی فهمیدم كه �آنها در صدد سوء قصد نسبت به جان
او هس���تند ،بیدرنگ او را نزد شما فرس���تادم و به مدّعیان او
نیز دس���تور دادهام كه دعوی خود را در پیشگاه شما به عرض
برسانند31 ».سربازان طبق دس���توراتی كه گرفته بودند ،پولس
را تحویل گرفته و او را شبانه به انتیپاترس رسانیدند32 .فردای
�آن روز همه به جز سوارانی كه پولس را تا به مقصد همراهی
میکردند به سربازخانه برگشتند33 .سواران به محض رسیدن
به قیصریه نامۀ مذكور را ب���ه فرماندار تقدیم نموده و پولس را
به او تحویل دادن���د34 .فرماندار وقتی نامه را خواند از پولس
پرسید كه اهل كدام استان است و چون فهمید كه اهل قیلیقیه
است 35به او گفت« :وقتی مدّعیان تو برسند به دفاع تو گوش
خواهم داد ».و فرم���ان داد او را در كاخ هیرودیس تحت نظر
نگاه دارند.

24

محاكمه پولس در حضور فیلیكِ س فرماندار

بعد از پنج روز حنانیا كاهن اعظم به اتّفاق چند نفر از
مشایخ و یک وكیل دعاوی به نام تِرتُلُس به قیصریه رسیدند
و شكایت خود را علیه پولس به اطلاع فرماندار رسانیدند2 .وقتی پولس
را احضار كردند تِرتُلُس شكایت خود را اینطور شروع كرد:
«عالیجناب ِ
فیلیكس ،با تو ّجه به اینكه در روزهای زمامداری
شما و در سایۀ اقدامات ارزندهای كه برای بهبود وضع ملّت
ما به عمل �آوردهاید ،از نعمت امن ّیت كامل برخوردار هستیم،
3وظیفۀ خود میدانیم پیوس���ته و در هر جا سپاسگزاری عمیق
خود را تقدیم �آن جناب بنماییم4 .و ا ّما ،برای اینكه زیاد مزاحم
نش���ویم ،تقاضا دارم با �آن لطف همیشگی خودتان به عرایض
مختصر ما تو ّجه فرمایید5 .به ما ثابت شده است كه این شخص
یک �آشوبگر فاسدی است كه در سراسر عالم میان همۀ یهودیان
اختلاف انداخته و سر دس���ته بدعتگذاران ناصری است 6و
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حتّی سعی میکرد معبد بزرگ پاک ما را �آلوده گرداند .ا ّما ما
او را دس���تگیر كردیم[ .و میخواستیم ،مطابق قانون خودمان
محاكمه كنیم7 .ولی لیس���یاس فرمانده �آم���د و با زور او را از
دس���ت ما گرفت 8و به مدّعیان او دستور داد به حضور شما
بیایند ].اگر خود شما از او بازجویی نمایید ،حقیقت ا ّدعای
ما برایتان روشن خواهد شد9 ».یهودیان تمام حرفهای تِرتُلُس
را در این باره ت�أیید كردند.
دفاع پولس در حضور فلیكس

10وقتی فرماندار به پولس اشاره كرد او به این اتّهامات جواب
داده گفت:
«با اطّلاع از اینكه شما سالیان درازی است كه بر این ملّت
دادگستری میکنید ،با اطمینان خاطر در حضور شما از خود
دفاع میکنم11 .حقیقت امر بر ش���ما معلوم خواهد ش���د .از
روزی كه من به زیارت اورشلیم رفته بودم ،بیش از دوازده روز
نمیگذرد 12و هیچکس مرا ندیده است كه در معبد بزرگ و یا
در کنیسهها و یا در داخل شهر با کسی مباحثه كنم و یا مردم
را به گرد خود جمع نمایم13 .برای اثبات اتّهاماتی كه علیه من
می�آورند ،هیچگونه مدركی در دست ندارند14 .ا ّما در حضور
شما اعتراف میکنم كه در پرستش خدای پدرانمان ،طریقهای
را كه �آنان بدعت میخوانند پیروی مینمایم .من به هرچه در
تورات و نوشتههای انبیا �آمده است ،اعتقاد دارم15 .من همان
امیدی را به خدا دارم كه خود اینها دارند و �آن این است كه هم
برای نیكان و هم برای بدان قیامتی در پیش است16 .بنابراین با
چنین امیدی ،نهایت كوشش خود را میکنم كه در همۀ احوال
در برابر خدا و انسان وجدان �آسودهای داشته باشم.
«17من پس از س���الیان دراز به اورشلیم رفتم تا اعاناتی برای
ملّت خود بب���رم و قربانی بگذران���م18 .در معبد بزرگ پس از
انجام مراسم تطهیر مشغول این كارها بودم ،نه جمع ّیتی به دور
من جمع شده بود و نه اغتشاش���ی در كار بود 19كه چند تن
از یهودیان استان �آس���یا مرا در �آنجا دیدند و به نظر من ایشان
هم باید در اینجا نزد ش���ما حاضر شوند تا اگر از من شكایتی
دارند ،خودشان �آن را اظهار نمایند20 ،یا اینها بگویند كه وقتی
در حضور شورا ایستاده بودم چه خطایی از من سر زده 21جز
اینكه در میان �آنان با صدای بلند گفتم' :من بهخاطر ایمان و
امید به رستاخیز مردگان در اینجا محاكمه میشوم»'.
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زندانی شدن پولس در قیصریه

ِ 22
فیلیكس كه خودش از این طریقه اطّلاع كاملی داش���ت،
محاكمه را ب���ه تعویق انداخت و گفت« :م���ن فتوای خود را
موكول به �آمدن سرهنگ لیسیاس میکنم23 ».و به یک سروان
دستور داد ،كه پولس را تحت نظر بگیرد و تا اندازهای او را �آزاد
بگذارد و مانع �آمد و رفت دوستان او كه برای رفع احتیاجاتش
می�آمدند نش���ود24 .چند روز بعد فیلیكس با دروسله ،همسر
خود كه زنی یهودی بود ،به �آنجا �آمد و دنبال پولس فرستاد و
به سخنان پولس دربارۀ ایمان به مسیح عیسی گوش داد25 .ا ّما
وقتی دنبالۀ سخن به نیكویی ،پرهیزكاری و داوری �آینده كشیده
شدِ ،
فیلیكس هراسان شد و اظهار داشت« :عجالتاً كافی است،
هرگاه فرصت مناسبی دست دهد ،باز هم دنبال تو میفرستم».
26در عین حال از پولس توقّع پول داشت و به همین دلیل غالباً
او را احضار میک���رد و با او گفتوگو مینمود27 .پس از دو
سال پركیوس فستوس جانشین فیلی ِكس گردید .فیلی ِكس چون
میخواست رضایت یهودیان را جلب نماید ،پولس را همچنان
در زندان نگه داشت.

25

دادخواهی پولس

فس���توس س���ه روز بعد از �آنكه زم���ام امور را در
دس���ت گرفت ،از قیصری���ه به اورش���لیم رفت.
2سران كاهنان و رهبران یهود اتّهامات و دعاوی خود را علیه
پولس به اطّلاع او رسانیدند و از فستوس تقاضا كردند 3كه به
�آنان لطفی نماید و پولس را به اورشلیم بفرستد� .آنان در كمین
بودند تا بین راه او را به قتل برس���انند4 .فس���توس پاسخ داد:
«پولس در قیصریه تحت نظر است و خود من بزودی به �آنجا
برمیگردم5 .بنابراین كسانی از شما كه برایشان مقدور است
با من به �آنجا بیایند و چنانچه این شخص خطایی كرده است،
علیه او اقامۀ دعوی نمایند6 ».فستوس در حدود هشت یا ده
روز در اورشلیم به سر برد و سپس به قیصریه بازگشت .روز بعد
در دادگاه حضور یافت و دستور داد پولس را �آوردند7 .وقتی
پولس وارد شد ،یهودیانی كه از اورشلیم �آمده بودند دور او را
گرفتند و اتّهامات سختی علیه او بیان كردند كه قادر به اثبات
�آنها نبودند8 .پولس از خود دفاع كرده گفت« :من نه نسبت
به شریعت یهود مرتكب خطایی شدهام و نه علیه معبد بزرگ
یا قیصر اقدامی کردهام9 ».ا ّما فستوس كه مایل بود مورد تو ّجه
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یهودیان قرار گیرد ،رو به پولس كرد و گفت�« :آیا میخواهی به
اورشلیم بروی و در �آنجا در حضور خود من محاكمه شوی؟»
10پولس جواب داد« :من هم اكنون در دادگاه قیصر یعنی در
�آنجایی كه باید محاكمه شوم ایستادهام .چنانکه خود شما به
خوبی �آگاهید ،من مرتكب هیچ جرمی علیه یهودیان نشدهام.
11اگر مجرم هستم و چنانکه كاری کردهام كه مستوجب اعدام
است ،از مرگ نمیگریزم .ا ّما اگر مرتكب هیچیک از کارهایی
كه این اشخاص به من نسبت میدهند نشدهام ،هیچکس حق
ندارد مرا به دست �آنان بس���پارد .من تقاضا میکنم كه قیصر
شخصاً به پرونده من رسیدگی نماید12 ».فستوس پس از تبادل
نظر با مشاوران خود پاسخ داد« :حال كه از قیصر دادخواهی
میکنی به پیشگاه قیصر خواهی رفت».
پولس در حضور اغریپاس پادشاه

13پس از مدّتی اغریپاس پادشاه و همسرش برنیكی به قیصریه
�آمدند تا به فستوس خیرمقدم بگویند 14و چون روزهای زیادی در
�آنجا ماندند ،فستوس سوابق پولس را در اختیار پادشاه گذاشت
و گفت« :یک زندانی در اینجاست ،كه فیلی ِكس او را به من
تحویل داده اس���ت15 .وقتی به اورش���لیم رفتم ،سران كاهنان
و مش���ایخ یهود از او رسماً به من ش���كایت كردند و تقاضای
محكوم ّیت او را داشتند16 .من به �آنان جواب دادم كه شیوۀ
روم این نیست كه متّهمی را به مدّعیان تسلیم نماید ،مگر �آنكه
اول او را با مدّعیان خود روبهرو نموده و به او فرصتی بدهد كه
در مورد این اتّهامات از خود دفاع كند17 .پس وقتی به اینجا
�آمدند ،من بدون اتلاف وقت در روز بعد در دادگاه حاضر شدم
و دستور دادم او را بیاورند18 .وقتی مدّعیان او برخاستند و علیه
او صحبت كردند ،او را به هیچیک از جرمهایی كه من انتظار
داشتم ،متّهم نساختند19 .فقط دربارۀ دین خودشان و شخصی
به نام عیسی كه مرده و پولس ا ّدعا میكند زنده است ،اختلاف
عقیده داشتند20 .چون در بررس���ی این امور تردید داشتم ،از
او پرسیدم که �آیا مایل است به اورشلیم برود تا در �آنجا به این
موضوع رس���یدگی ش���ود21 .ا ّما وقتی پولس تقاضا كرد كه تا
زمانیکه امپراتور به كارش رسیدگی نكرده تحت نظر بماند،
من دستور دادم او را تحت نظر نگاه دارند تا در وقت مناسب
او را به حضور قیصر بفرستم22 ».اغریپاس به فستوس گفت:
«بسیار مایلم شخصاً سخنان او را بشنوم ».فستوس پاسخ داد:
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«بسیار خوب! فردا سخنان او را خواهید ش���نید23 ».روز بعد
اغریپاس و برنیكی با تش���ریفات تمام به دربار وارد شدند و با
گروهی از سرهنگان و بزرگان شهر در �آنجا جلوس نمودند .به
فرمان فستوس پولس را حاضر كردند24 .در این وقت فستوس
گفت« :ای اغریپاس پادش���اه و ای تمام کس���انیکه در اینجا
حضور دارید ،ش���ما مردی را روبهروی خود میبینید كه اكثر
یهودیان ،چه در اورشلیم و چه در اینجا ،نزد من از او شكایت
كردهاند و با فریاد خواس���تهاند كه او نبای���د دیگر زنده بماند.
25نظر خود من این است كه كاری نكرده كه مستوجب مرگ
باش���د ،ولی چون از امپراتور تقاضای دادخواهی كرده است،
تصمیم گرفتم وی را به پیشگاه او بفرستم26 .و چون مطلب
مخصوصی ن���دارم كه به امپراتور بنویس���م ،او را در اینجا نزد
شما و مخصوصاً به حضور ش���ما اغریپاس پادشاه �آوردم تا در
نتیجۀ این بازجویی مقدّماتی ،بتوان���م مطلبی ته ّیه نموده برای
او بنویس���م27 ،زیرا معقول به نظر نمیرسد كه یک زندانی را
بدون مدارک كافی به نزد امپراتور بفرس���تم».

26
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اغریپاس خطاب به پولس گفت« :ما به تو اجازه
میدهیم كه از خود دفاع كنی» پولس دستهای
خود را گشود و از خود چنین دفاع كرد:
«2ای اغریپاس پادشاه ،برای من كمال خوشوقتی است كه
امروز در پیشگاه �آن حضرت در خصوص شكایاتی كه یهودیان
از من دارند به دفاع برمیخیزم3 .و بیشتر از این خوشوقتم كه
�آنجناب به همۀ �آداب و رسوم یهودیان و اختلافات بین �آنان
�آش���نایی كامل دارید .تمنّا دارم لطف فرم���وده به عرایض بنده
تو ّجه نمایید.
«4همۀ یهودیان به خوبی میدانند كه جوانی من چگونه
گذشته اس���ت و میدانند كه از همان ابتدا چگونه در بین
ملّت خودم و در اورشلیم زندگی كردم�5 .آنان مرا از اول
میش���ناختند و اگر بخواهند میتوانند �آن را تصدیق كنند.
�آنها میدانند كه من عمری را در فریس���یگری یعنی پیروی
از دقیقترین فرقههای دین خود گذراندهام6 .و حالا بهخاطر
امید به �آن وعدهای كه خدا به نیاکان ما داده است محاكمه
میش���وم7 .این همان وعدهای اس���ت كه دوازده طایفۀ ما
امی���د دارند كه روزی انج���ام �آن را ببینند و از صمیم قلب
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ش���ب و روز عبادت میکنن���د� .آری ،بهخاط���ر همین امید
اس���ت كه یهودیان از من ش���كایت کردهاند .ای پادشاه،
8چرا ب���ه نظر �آن جناب مح���ال می�آید كه خدا مردگان را
زن���ده گردان���د؟
«9خود م���ن روزی این را وظیفۀ خود میدانس���تم كه به هر
وسیلهای با عیس���ای ناصری مخالفت نمایم10 .و در اورشلیم
همین كار را كردم و با اختیاراتی كه از سران كاهنان گرفتم،
بسیاری از مقدّسان را به زندان انداختم و وقتی �آنان را میكشتند
برضدشان ر�أی میدادم11 .مدّت مدیدی ایشان را در كنیسهها
میزدم و سعی میكردم �آنان را به انكار ایمانشان مجبور سازم.
خشم و غضب من به جایی رس���ید كه تا شهرهای دوردست
�آنها را تعقیب میكردم و �آزار میرساندم.
سخنان پولس دربارۀ ایمان خود

«12در چنین حالی با داش���تن اختیارات تامّ و دس���توراتی از
جانب سران كاهنان به دمشق میرفتم كه 13در هنگام ظهر در
بین راه ،ای پادشاه ،نوری از �آسمان روشنتر از نور خورشید به
دور من و همسفرانم تابید14 .همگی به زمین افتادیم .بعد من
صدایی شنیدم كه به زبان عبری به من میگفت 'ای شائول ،ای
شائول ،چرا بر من جفا میكنی؟ بر میخها لگدزدن كار �آسانی
نیست15 '.پرسیدم' :خداوندا تو كیستی؟' خداوند گفت' :من
همان عیسایی هستم كه تو به من جفا میرسانی16 .بلند شو و
روی پای خود بایست .من به تو ظاهر شدم تا تو را به خدمت
خود منصوب كنم .تو باید دربارۀ �آنچه امروز دیدهای و �آنچه
در �آینده خواهی دید شهادت دهی17 .من تو را از دست این
قوم و نیز از دس���ت ملّتهای بیگانه كه تو را نزد �آنان میفرستم
خواهم رهانید .تو را میفرستم 18تا چشمهای �آنان را باز كنی
و ایش���ان را از تاریكی به روشنایی و از قلمرو شیطان به سوی
خدا بازگردانی تا از راه ایمان به من ،گناهانشان �آمرزیده شود
و در بین مقدّسین خدا سهمی داشته باشند'.
سخنان پولس دربارۀ خدمات خود

«19بنابراین ای اغریپاس پادشاه ،من نسبت به رؤیای �آسمانی
نافرمانی نكردم20 ،بلكه اول به یهودیان ساكن دمشق و اورشلیم
و سرتاسر یهودیه و سپس در میان ملل غیر یهود اعلام میكردم
كه باید توبه كنند و به س���وی خدا برگردند و طوری زندگی
كنند كه شایستۀ این توبه باشد21 .به همین دلیل یهودیان مرا
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در معبد بزرگ گرفتند و میخواس���تند مرا بكش���ند22 .ا ّما به
یاری پروردگار امروز در اینجا ایستادهام و به همه ،به كوچک
و بزرگ ،ش���هادت میدهم و چیزی جز �آنچه انبیا و موسی از
پیش خبر دادهاند به زبان نمی�آورم23 ،یعنی مسیح باید متح ّمل
درد و رنج شود و نخستین كسی باشد كه پس از مرگ زنده
میشود تا طلوع نور را به این قوم و ملل دیگر اعلام فرماید».
دعوت اغریپاس به ایمان

24وقتی دفاع پولس به اینجا رس���ید ،فستوس فریاد زد« :ای
پولس ،عقلت را از دس���ت دادهای! زیادی عل���م تو را دیوانه
كرده است25 ».پولس پاس���خ داد« :خیر عالیجناب فستوس،
دیوانه نیس���تم ،بلكه در كمال هش���یاری عین حقیقت را بیان
میكنم26 .پادش���اه از این چیزها اطّلاع دارند و من میتوانم
�آزادانه پیش �آنجناب صحبت كنم .فكر نمیكنم در این باره
چیزی از نظر ایش���ان دور مانده باشد ،زیرا هیچیک از �آنها در
خفا صورت نگرفته است27 .ای اغریپاس پادشاه� ،آیا شما به
انبیا عقی���ده دارید؟ میدانم كه عقیده داری���د28 ».اغریپاس به
پولس گفت« :خیال میكنی به این زودی میتوانی مرا مسیحی
كنی؟» 29پولس گفت« :از خدا میخواهم كه دیر یا زود نه تنها
حضرتعالی بلكه جمیع كسانیكه امروز سخنان مرا میشنوند
مثل من بش���وند ،البتّه نه مثل من در این زنجیره���ا�30 ».آنگاه
پادشاه از جا برخاست و فرماندار و برنیكی و بق ّیۀ حاضران هم
برخاستند31 .وقتی از تالار بیرون رفتند به یكدیگر گفتند« :این
شخص كاری كه مستوجب اعدام یا زندان باشد انجام نداده
است32 ».اغریپاس به فستوس گفت« :اگر از قیصر دادخواهی
نكرده بود ،میتوانس���ت �آزاد ش���ود».

27

عزیمت پولس به روم

وقتی قرار بر این ش���د كه ما از راه دریا به ایتالیا
س���فر كنیم ،پول���س و چند زندان���ی دیگر را به
سروانی به نام یولیوس از هنگ اوغس���طس تحویل دادند2 .به
كشتی ادرامیتینی كه عازم بندرهای استان �آسیا بود سوار شدیم
رخس مقدونی از اهالی تس���الونیكی
و حركت كردیم و اَر ِْس��� َت ُ
همراه م���ا ب���ود3 .روز بعد در بندر صی���دون لنگر انداختیم و
یولیوس به پولس مح ّبت كرد و اجازه داد كه در �آنجا به دیدن
دوستان خود برود و مایحتاج خود را از �آنان بگیرد4 .از �آنجا
بار دیگر راه دریا را در پیش گرفتیم و چون باد از جهت مخالف
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میوزید از حاشیۀ قبرس كه باد پناه بود ،عبور نمودیم 5و پس
از گذشتن از �آبهای قیلیقیه و پمفیلیه به میرای لیكیه رسیدیم.
6سروان در �آنجا یک كشتی اسكندریهای را كه عازم ایتالیا بود
پیدا كرد و ما را سوار �آن نمود7 .روزهای زیادی به �آهستگی
پیش میرفتیم و با زحمت فراوان به بندر قنیدوس رس���یدیم و
چون باد مخالف ما بود ،جهت دیگر را در پیش گرفتیم و از
كنار دماغۀ َس ْل ُمونی و س���احل جزیرۀ كریت كه پناهگاه بود،
راندیم8 .به سختی از �آنجا گذشته به نزدیكیهای شهر لسائیه
به محلی به نام «بندر نیک» رس���یدیم9 .مدّت زیادی در �آنجا
گذرانیده بودیم و دیگر ادامۀ سفر ما با خطر روبهرو بود ،زیرا
مدّت زیادی از روز ك ّفاره ،كه در اوایل پاییز است میگذشت.
پس پولس به �آنها نصیحت نم���وده 10گفت�« :آقایان ،میبینم
كه سفر ما از اینجا به بعد پرخطر خواهد بود .به كشتی و بار
�آن خسارت و زیان خواهد رس���ید و برای خود ما هم تلفات
جانی خواهد داشت11 ».ا ّما سروان به حرفهای ناخدای كشتی
و صاحب �آن بیشتر تو ّجه داشت تا به سخنان پولس 12و نظر
به اینكه �آن بندر برای اقامت زمستانی نامناسب بود ،اكثر �آنان
صلاح دانس���تند كه از �آنجا حركت كنند تا شاید به فینکاس
برسند و زمس���تان را در �آنجا كه بندری كریتی و رو به شمال
غربی و جنوب غربی است بگذرانند.
توفان دریا

13پس وقتی نسیم جنوبی برخاست به تص ّور �آنكه به مقصود
خود رس���یدهاند ،لنگر كشتی را برداش���تند و از نزدیک كنارۀ
كریت گذشتیم14 .ا ّما طولی نكشید كه باد شدیدی كه به باد
شمال شرقی معروف است از خشكی به طرف ما برخاست و
15به كشتی زد و ما قادر نبودیم كشتی را مستقیماً در خلاف
جهت باد هدایت كنیم ،بنابراین خود را به دست باد سپردیم
تا با جریان �آن پیش روی���م16 .در پن���اه جزیرۀ كوچكی به نام
كاودا با زحمت زیاد توانس���تیم قایق كشتی را به اختیار خود
در�آوری���م�17 .آنان قایق را به كش���تی س���وار كردند و با طناب
اطراف كشتی را محكم بس���تند و از ترس اینكه مبادا كشتی
در جاهای كمعمق خلیج صیدرا گیر كند ،بادبان كش���تی را
پایین كشیدند و ما همچنان با جریان باد پیش میرفتیم18 .باد
ش���دید ادامه داش���ت ،به طوری كه روز دوم بار كشتی را به
دریا ریختند 19و در روز سوم اسباب و لوازم كشتی را با دست
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خود به دریا انداختند20 .روزهای متمادی نه �آفتاب به چش���م
میخورد و نه ستارگان .باد همچنان با شدّت میوزید و دیگر
هیچ امیدی به نجات ما نبود21 .وقتیکه مدّت مدیدی بدون
غذا راه پیمودند ،پولس در میان ایش���ان ایستاد و گفت« :ای
دوس���تان ،كاش به حرفهای من گوش میدادی���د و از كریت
س���فر نمیکردید تا از اینهمه �آس���یب و زیان در امان باشید.
22خوب ،حالا كه اینطور شده از شما میخواهم كه خود را
نبازید .هیچ �آسیبی به جان كسی نخواهد رسید ،فقط كشتی
از دست خواهد رفت23 ،زیرا دیشب فرشتۀ �آن خدایی كه من
از �آن او هستم و او را میپرستم در كنار من ایستاد 24و گفت:
'ای پولس نترس .زیرا تو باید در حضور امپراتور حاضر شوی
و خدا جان همۀ همسفرانت را به تو بخشیده است25 '.پس
�آقایان باید قویدل باشید ،زیرا من به خدا ایمان دارم و میدانم
همانطور كه به من گفته است خواهد شد26 .ولی به كنارۀ
یكی از این جزایر رانده خواهیم شد».
27وقتی شب چهاردهم فرا رسید و ما هنوز در دریای �آدریاتیک
از اینسو به �آنسو رانده میشدیم نزدیک نصف شب ملاحان
احساس كردند كه به خشكی نزدیک میشوند28 .پس عمق
پیمایی كردند و به عمق تقریباً سی و هشت متر رسیدند و به
فاصلۀ كوتاه���ی دوباره اندازهگیری نمودند و به عمق بیس���ت
و هفت متری رس���یدند 29و چون میترسیدند كه به صخرهها
بخوریم ،چهار لنگر از پشت كش���تی به دریا انداختند و دعا
میکردند كه زودتر روز ش���ود30 .ملاحان میخواستند كشتی
را ترک كنند و برای عملی ساختن نقشۀ خود به بهانۀ اینكه
میخواهند لنگرها را از جلوی كشتی به دریا بیندازند قایق را
به �آب انداختند31 .ا ّما پولس به سروان و سربازان گفت« :اگر
ملاحان در كشتی نمانند نجات ش���ما ممكن نخواهد بود».
32پس س���ربازان طنابهای قایق را بریدند و �آن را رها كردند.
33كمی قبل از سپیده َدم پولس به همه اصرار میکرد كه چیزی
بخورند .او گفت« :امروز چهارده روز است كه در بلاتكلیفی
به سر میبرید و چیزی نخوردهاید34 .تمنّا دارم چیزی بخورید
زیرا نجات جان شما بسته به �آن است .مویی از سر هیچیک
از شما كم نخواهد شد35 ».با این سخنان نان را برداشت و
در حضور همۀ �آنان پس از �آنكه خدا را ش���كر نمود پاره كرد
و ش���روع به خوردن نمود36 .پس همه قویدل گشتند و غذا
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خوردند(37 .تعداد ما در كشتی جمعاً دویست و هفتاد و شش
نفر بود38 ).پس از �آنكه سیر شدند ،بق ّیۀ غلّه را به دریا ریختند
تا كشتی را سبک نمایند.
درهم شكستن كشتی

متوجه
39وقتی صبح شد ،ملاحان خشكی را نشناختند ا ّما ّ
خلیجی با ساحل شنی شدند .تصمیم گرفتند كه در صورت
امكان كشتی را در �آنجا به ِگل بنشانند40 .سپس ریسمان لنگرها
را بریدند و �آنها را در دریا ره���ا كردند و همان موقع بندهای
سكّان را هم شُ ل كردند و بادبان جلوی كشتی را بالا كشیدند
و كشتی را یكراست به طرف ساحل راندند41 .كشتی به یكی
از ت ّپههای زیر �آب برخورد كرد و در �آنجا گیر نموده دماغۀ كشتی
ثابت و بیحرکت ماند ولی قس���مت عقب در نتیجۀ برخورد
با امواج شدید درهم شكس���ت42 .در این موقع سربازان فكر
میکردند بهتر است زندانیان را بكشند ،مبادا كسی از ایشان
به وسیلۀ شنا فرار كند43 .ا ّما سروان كه میخواست پولس را
س���الم به مقصد برساند ،مانع انجام نقشۀ �آنان شد .او دستور
داد اول کسانیکه شنا بلد بودند ،از كشتی به داخل �آب بپرند
و خود را به خشكی برسانند44 .و بق ّیۀ یا روی تخته پارهها و
یا روی قطعات كشتی به دنبال �آنان بروند .به این ترتیب همۀ
ما صحیح و س���الم به خش���كی رس���یدیم.

28

در جزیرۀ مالت

وقتی صحیح و سالم به ساحل رسیدیم ،فهمیدیم
كه نام �آن جزیره مالت است2 .مردم �آن جزیره به
ما مح ّبت بس���یار كردند و چون هوا سرد بود و باران میبارید
�آتش بزرگی افروختند و از ما پذیرایی كردند3 .پولس مقداری
هیزم جمع كرده بود و وقتی �آن را روی�آتش گذاشت به علّت
حرارت �آتش ماری از میان �آن بیرون �آمد و به دست او چسبید.
4همینكه بومیان مار را به دست او �آویزان دیدند ،به یكدیگر
گفتند« :این ش���خص حتماً قاتل اس���ت كه با وجود اینكه از
دریا نجات پیدا كرد ،الهۀ عدالت اجازه نمیدهد كه او زنده
بماند5 ».ا ّما پولس مار را روی �آتش انداخت و اصلا ً �آس���یبی
ندی���د�6 .آنان منتظر بودند كه هر لحظ���ه بدنش ورم كند و یا
ناگهان نقش زمین گردد .ا ّما وقتی مدّت زیادی منتظر ماندند
و دیدند كه هیچ �آسیبی به او نرسیده است ،عقیده �آنها عوض
شد و گفتند كه او یكی از خدایان اس���ت7 .در نزدیكیهای
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�آن محل املاكی وجود داش���ت كه متعلّق به پوبلیوس ،حاكم
�آن جزیره بود .این ش���خص ما را به خانه برد و مدّت سه روز
با كمال مهربانی از م���ا پذیرایی ك���رد8 .از قضا پدر پوبلیوس
بستری و مبتلا به تب نوبه و اسهال خونی بود .پولس به بالین
او رفت و پس از دعا بر او دس���ت گذاشت و او را شفا داد.
9پس از این جریان س���ایر بیماران �آن جزیره هم �آمدند و ش���فا
یافتند�10 .آنان در مقاب���ل ،هدایای فراوانی به ما دادند و وقتی
خواستیم �آنجا را ترک كنیم چیزهایی كه در سفر مورد احتیاج
ما بود برای ما به كشتی �آوردند.
رسیدن پولس به روم

11پس از سه ماه اقامت در �آن جزیره با یک كشتی اسكندریهای،
كه علامت دو پیكر جوزا داشت و زمستان را در �آنجا توقّف
كرده بود ،به راه افتادیم12 .در شهر سراكیوس لنگر انداختیم
و سه روز در �آنجا توقّف نمودیم13 .بار دیگر با كشتی از �آنجا
حرك���ت كرده به ریغی���ون رفتیم .بعد از ی���ک روز باد جنوبی
برخاست و دو روز طول كشید كه به بندر پوطیولی رسیدیم.
14در �آنجا ایماندارن را پیدا كردیم و به دعوت �آنان مدّت یک
هفته در �آنجا ماندیم و به این ترتیب به روم رسیدیم15 .مسیحیان
�آن شهر وقتی ش���نیدند كه ما در راه هس���تیم تا بازار �آپیاس و
دهکدهای به نام «س���ه میخانه» به اس���تقبال ما �آمدند و چون
پولس �آنان را دید ،خدا را شكر نموده و دلگرم شد16 .وقتی
به روم رسیدیم ،پولس اجازه یافت كه با یک نگهبان رومی در
خانهای جداگانه زندگی كند.
بشارت پولس در روم

17بعد از سه روز پولس رهبران یهودیان �آنجا را دعوت كرد
و وقتی �آنها جمع ش���دند به ایش���ان گفت« :ای برادران ،من
كه هرگز عملی علیه ملّت و یا �آیین نیاکانمان انجام ندادهام،
در اورشلیم دس���تگیر و تسلیم رومیان ش���دم18 .رومیان از من
بازپرسی نمودند و میخواستند مرا �آزاد س���ازند زیرا پی بردند
كه من هیچ كاری نکردهام كه مس���توجب مرگ باشم19 .ا ّما
یهودیان مخالفت كردند و من هیچ راهی نداشتم جز اینكه از
امپراتور دادخواهی نمایم ،البتّه من هیچ شكایتی هم علیه ملّت
خود ندارم20 .به این س���بب از ش���ما دعوت كردم تا شما را
ببینم و با ش���ما گفتوگو كنم .زیرا من بهخاطر همان امیدی
ی كه میبینید ،گرفتار زنجیرم21 ».به
كه اسرائیل دارد ،به طور 
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او گفتند« :هیچ نامهای دربارۀ تو از یهودیه به ما نرسیده است
و از برادران ما هم كس���ی به اینجا نیامده است كه دربارۀ تو
گزارشی داده باشد و یا سخن بدی به زیان �آورده باشد22 .ا ّما
ما مایل هستیم عقاید و نظرات تو را از زبان خودت بشنویم.
�آنچه ما دربارۀ این فرقۀ جدید میدانیم �آن است كه همه از �آن
ایراد میگیرند».
23پس روزی را تعیین كردند و عدّۀ زیادی برای دیدن او به
منزلش �آمدند .او به تفصیل از صبح تا ش���ب دربارۀ پادشاهی
خدا برای �آنها س���خن گفت و كوش���ید با مراجع���ه به تورات
موسی و نوشتههای انبیا �آنان را نسبت به عیسی متقاعد سازد.
24بعضی از �آنها س���خنان او را قبول كرده ایمان �آوردند ،ولی
دیگران در بیایمانی خود باقی ماندند�25 .آنها بدون �آنكه بین
خودشان توافقی حاصل ش���ود متفرق گشتند .ا ّما قبل از رفتن
�آنها پولس اظهار داشت« :روحالقدس به وسیلۀ اشعیای نبی به
نیاکان شما چه خوب گفته است:
' 26پیش این قوم برو و به �آنها بگو:
بسیار خواهید شنید ولی درک نخواهید كرد
و پیوسته خواهید نگریست ولی نخواهید دید،
 27زیرا دلهای این قوم سخت
و گوشهایشان سنگین
و چشمانشان بسته شده است
مبادا با چشم خود ببینند
و با گوش خود بشنوند
و با قلب خود بفهمند و برگردند
و من �آنان را شفا بخشم'.
«28پس بدانی���د كه این نجات اله���ی در اختیار غیر یهودیان
گذاشته شده اس���ت و �آنها �آن را خواهند پذیرفت29[ ».چون
پولس این سخنان را گفت ،یهودیان رفتند و با یكدیگر بشدّت
مباحثه میکردند].
30پولس دو سال تمام در منزل اجارهای خود زندگی كرد و
در خانهاش به روی همه باز بود31 .او پادشاهی خدا را اعلام
میکرد و دربارۀ عیسی مس���یح خداوند بسیار صریح و بدون
هیچ مانعی تعلیم میداد.
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کلیسای شهر روم
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کلیسای شهر روم
معرفی کتاب
ّ

نامۀ به رومیان را ،پولس برای تهیۀ مقدّمات یک سفر به روم
و بازدید از كلیسای �آنجا نوشت .نقشۀ او این بود كه در بین
مسیحیان �آنجا كار كند و سپس با كمک �آنها به اسپانیا برود.
او در این نامه عقاید خود را دربارۀ ایمان مسیحی و همچنین
کاربرد �آن را در زندگی مسیحیان شرح میدهد.
پس از سلام به اعضای كلیسای روم ،هدف خود از نوشتن
این نامه را اینطور بیان میكند :انجیل �آشكار میسازد كه خدا
چگونه فقط به وس���یلۀ فیض ،رابطۀ م���ردم را با خود اصلاح
میكند و این �آهنگ تا پایان نامه ادامه دارد ()17:1
پولس سپس این �آهنگ را توسعه میدهد كه همۀ مردم چه یهودی
چه غیر یهودی ،نی���از دارند رابطۀ خود را با خدا اصلاح كنند.
چون همه به طور یكسان تحت سلطۀ گناه میباشند .مردم به
وسیلۀ فیض عیسی مسیح با خدا مصالحه میكنند .سپس پولس
زندگی تازهای را با اتّحاد با مسیح شرح میدهد كه نتیجۀ رابطۀ
جدید با خدا میباشد .ایماندار با خدا مصالحه نموده و به وسیلۀ
روح خدا ،از قدرت گناه و مرگ رهایی یافته است .در فصلهای
 8-5پولس مقصود شریعت الهی و قدرت روح خدا را در زندگی
ایمانداران شرح میدهد و سپس به پاسخ این سؤال میپردازد كه
چگونه عیسی و یهودیان نقشۀ خدا را برای مردم به انجام رساندند.
او با این مسئله كه ردكردن عیسی توسط یهودیان ،قسمتی از نقشۀ
خدا بوده تا همه به فیض خدا در عیسی مسیح برسند ،مطلب
خود را پایان میدهد .او عقیده دارد كه یهودیان همیشه عیسی را
رد نخواهند كرد .سرانجام مینویسد كه زندگی مسیحی چگونه
باید ادامه یابد ،مخصوصاً در مورد روابط مح ّبتانه با دیگران .او
این روش را خدمت به خدا مینامد مانند :وظیفۀ مسیحیان نسبت
به دولت و نسبت به یكدیگر و مسئله وجدان .سپس نامه را با
پیام شخصی و ستایش خدا خاتمه میدهد.
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تقسیمبندی كتاب

مقدّمه و موضوع 17-1:1
احتیاج به نجات و رستگاری 20:3-18:1
راه خدا برای نجات 25:4-21:3
زندگی تازه در مسیح 39:8-1:5
بنیاسرائیل در نقشۀ خدا 36:11-1:9
رفتار مسیحی 13:15-1:12
خاتمه و سالمهای شخصی 27:16-14:15

1

از طرف پولس بندۀ عیسیمسیح و رسولی كه خدا برای
بشارت انجیل برگزیده و فراخوانده است.
2خدا انجیل را مدّتها پیش به وسیلۀ انبیای خود در کتابمقدّس
وعده داد3 .این انجیل دربارۀ پسر او ،خداوند ما عیسیمسیح
است كه از لحاظ انس���ان ّیت یكی از فرزندان داوود بود 4و با
زنده ش���دنش پس از مرگ با قدرتی عظی���م ثابت نمود که از
لحاظ قدّوس��� ّیت خدایی ،او پسر خداس���ت5 .خدا به وسیلۀ
مسیح به ما فیض عطا فرمود تا رسولان او باشیم و همۀ ملّتها
را به ایمان و اطاعت مسیح هدایت كنیم6 .این همچنین شامل
حال شما رومیان است كه خدا شما را دعوت فرموده تا از �آن
عیسیمسیح شوید.
7من این نامه را به همۀ شما محبوبان خدا در روم كه خوانده
شدهاید تا مقدّس باشید ،مینویسم .فیض و �آرامش پدر ما خدا
و عیسی مسیح خداوند با شما باد.
دعای شكرگزاری

8قبل از هر چیز خدای خود را به وساطت عیسی مسیح برای
همۀ شما ش���كر میکنم ،زیرا ایمان شما در تمام دنیا شهرت
یافته است9 .خدا� ،آن خدایی كه او را با اعلام انجیل دربارۀ
پسرش از دل و جان خدمت مینمایم شاهد است 10كه همیشه
در وقت دعا شما را بهیاد می�آورم و درخواست میکنم كه در
صورت امكان اگر خدا بخواهد بالاخره به دیدن ش���ما موفّق
شوم 11زیرا بسیار �آرزومندم كه شما را ببینم تا از بركتی روحانی
شما را بهرهمند ساخته ،تقویت نمایم12 .مقصودم �آن است كه
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به وسیلۀ ایمان دو جانبه پشتیبان یکدیگر باشیم ،شما به وسیلۀ
ایمان من و من به وسیلۀ ایمان شما.
13ای برادران* من ،نمیخواهم بیخبر باشید كه بارها قصد
داشتم نزد شما بیایم ا ّما همیشه چیزی مرا از انجام �آن بازداشته
است .من خواس���تهام همان طوری که در میان ملّتهای دیگر
ثمری یافتم ،در میان شما نیز بیابم14 .زیرا من در مقابل همه -از
متمدنین گرفته تا وحشیان ،از روشنفكران گرفته تا نادانانِ -دینی
به گردن دارم15 .بنابراین اشتیاق دارم كه به قدر توانایی خود،
انجیل را به شما نیز كه در روم به سر میبرید اعلام نمایم.
قدرت انجیل

16زیرا من از انجیل ِخ ِجل نیستم؛ از �آن رو كه انجیل ،قدرت
خداست برای نجات هرکس كه به �آن ایمان �آورد ،اول یهودیان
و سپس غیر یهودیان17 .زیرا انجیل نشان میدهد كه خدا چگونه
�آدمیان را کاملا ً نیک میشمارد و این پایۀ ایمان و بر ایمان بنا
شده است ،چنانکه کتابمقدّس میفرماید« :شخص نیكو به
وسیلۀ ایمان زندگی خواهد کرد».
گناه بشر

18غضب خدا از �آس���مان بر هرگونه گناه و شرارت مردمی
نازل میشود كه زندگی شرارت�آمیزشان مانع شناسایی حقیقت
است19 .خدا �آنان را مجازات میکند و این كار برحق است،
زی���را �آنچه �آدمیان دربارۀ خدا میتوانند بدانند ،بر �آنها �آش���كار
است زیرا خدا �آن را در پیش چش���مان �آنان قرار داده است.
20از زم���ان �آفرینش دنیا صفات نادیدنی او یعنی قدرت ازلی و
الوه ّیت او در چیزهایی كه او �آفریده است ،به روشنی مشاهده
میشود و از اینرو �آنها ابداً عذری ندارند21 .اگرچه �آنها خدا
را شناختند ولی �آنطوریکه شایستۀ اوست از او تكریم و تشكّر
نكردند .در عوض افكارش���ان کاملا ً پوچ گشته و عقل ناقص
�آنها تیره ش���ده اس���ت22 .درحالیکه ا ّدعای حكمت میکنند
نشان میدهند كه نادان هستند�23 .آنها جلال خدای جاودان
را به ُبتهایی شبیه انسان فانی و پرندگان و چارپایان و خزندگان
تبدیل كردند.
24به این جهت خدا ایشان را با شهوات و هوسهای خودشان
در ناپاكی واگذاشت كه با یكدیگر بدنهای خود را ننگین سازند.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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�25آن���ان حقیقت خدا را به دروغ تبدی���ل كردند و �آفریدههای
خدا را بهعوض خود �آفریدگار پرستیدند�،آفریدگاریكه تا ابد
شایستۀ ستایش است.
26لذا خدا �آدمیان را تس���لیم شهوات ننگین خودشان كرده
اس���ت .حتّی زنها روابط طبیعی جنسی را به �آنچه غیر طبیعی
اس���ت تبدیل كردند27 .به همانطریق مردان روابط جنس���ی
طبیعی را با زنها ترک نمودند و در �آتششهوت برای همجنسان
خود سوختند .مردان مرتكب کارهایزشت و ننگین با مردان
دیگر ش���دند و در وجود خودش���ان مجازاتیكه درخور چنین
خلافكاری است ،دیدند.
28چون �آنها خداشناسی را امری ناچیز شمردند ،خدا �آنها را
تسلیم افكار فاسدشان نمود تا کارهای زشت و ناشایست بجا
�آورند�29 .آنها از انواع ش���رارت و بدی و طمع و بدخواهی و
همچنین از حسادت و �آدمكشی و نزاع و فریبكاری و سوءن ّیت
ُپر هستند� .آنها شایعه میسازند 30و از یكدیگر بدگویی میکنند،
از خدا نفرت دارند ،گستاخ و متک ّبر و لافزن و سازندۀ بدیها
هستند و از والدین خود سرپیچی میکنند31 .بیفهم و بیوفا
و بیعاطفه و بیرحمن���د32 .و با وج���ود اینكه فرمان خدا را
میدانند كه مجریان چنین كارها مستوجب مرگند ولی نه فقط
خودش���ان اینكارها را میکنند بلكه دیگران را نیز در انجام
�آنها تشویق میکنند.

2

داوری الهی

و ا ّماای �آدمی ،تو كیستی كه دربارۀ دیگران قضاوت
میکنی؟ هرکه باشی هیچ عذری نداری زیرا وقتی تو
دیگران را محكوم میکنی و در عین حال همان كاری را كه
�آنها انجام میدهند انجام میدهی ،خودت را محكوم میکنی.
2ما میدانیم وقتی خدا اشخاصی را كه چنین کارهایی میکنند
محكوم میکند ،حق دارد�3 .آیا تو گمان میکنی كه با محكوم
كردن دیگران از كیفر خواهی رست! درحالیکه همان كارها
را انجام میدهی؟ �4آی���ا فراوانی مهر و بردباری و صبر خدا را
ناچیز میش���ماری؟ مگر نمیدانی كه منظور مهربانی خدا این
است كه تو را به توبه راهنمایی فرماید؟ 5با سختدلی و بیمیلی
خود نسبت به توبه ،عقوبت خود را تا روز ظهور غضب خدا
و داوری عادلانۀ او پیوسته شدیدتر میس���ازی6 .زیرا خدا به
هرکس بر حسب کارهایی كه كرده است ،پاداش یا كیفر خواهد
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داد7 .بعضی افراد ،نیكویی را دنبال میکنند و در جستجوی
ع ّزت و ش���رف و حیات فناناپذیر هستند ،خدا به �آنان حیات
جاودانی خواهد داد8 .بعضی افراد خودخواه هستند و حقیقت
را رد میکنند و به دنبال ناراستی میروند� ،آنها مورد خشم و
غضب خدا قرار میگیرند9 .برای همۀ �آدمیانی كه بدی را بجا
می�آورند ،مصیبت و پریش���انی خواهد بود ،اول برای یهودیان
و سپس برای غیر یهودیان10 .ا ّما خدا به کسانیکه نیكوكاری
نمایند ،ع ّزت و شرف و �آرامش خواهد بخشید ،اول به یهودیان
و سپس به غیر یهودیان11 .زیرا خدا تبعیضی بین این و �آن قایل
نمیشود.
12همۀ �آنانی كه بدون داشتن شریعت موسی گناه میکنند،
بدون شریعت هلاک میشوند و همۀ �آنانی كه تحت شریعت
هستند و گناه میکنند ،به وس���یلۀ شریعت محكوم میشوند.
13زیرا تنها شنیدن احكام شریعت هیچکس را در حضور خدا
کاملا ً نیک نمیسازد ،بلكه مجریان شریعتند كه نیک شمرده
میش���وند14 .هرگاه غیر یهودیان كه دارای ش���ریعت موس���ی
نیستند ،احكام شریعت را طبیعتاً انجام میدهند ،معلوم است
كه شریعت �آنان خودشانند .با وجود اینكه شریعت كتبی ندارند،
15رفتارشان نش���ان میدهد كه مق ّررات شریعت در قلبهایشان
نوشته شده و وجدانهای ایشان نیز درستی این را ت�أیید میکند.
زیرا افكارشان یا �آنها را متّهم میکند و یا از �آنها دفاع مینماید.
16طبق بش���ارتی كه من میدهم ،در روزی كه خدا به وسیلۀ
عیسی مسیح همۀ افكار پنهانی دلهای �آدمیان را داوری میکند،
اینكار انجام خواهد گرفت.
یهودیان و شریعت

17ا ّما اگر تو خود را یهودی مینامی و به شریعت متّكی هستی
و از اینكه خدا را میشناس���ی ،به خود میبالی18 ،و ارادۀ او
را میدانی و بهسبب اینكه در شریعت تربیت شدهای چیزهای
عالی را ترجیح میدهی 19و خاطر جمع هس���تی كه راهنمای
كوران و نور ساكنان تاریكی 20و معلّم نادانان و �آموزگار كودكان
میباشی و صاحب شریعت هستی كه مظهر معرفت و حقیقت
است21 .پس تو كه دیگران را تعلیم میدهی ،چرا خود را تعلیم
نمیدهی؟ تو كه موعظه میکنی دزدی نباید كرد� ،آیا خودت
دزدی نمیکن���ی؟ 22تو كه میگویی زنا نكن� ،آیا خودت زنا
نمیکنی؟ تو كه از ُبتها نفرت داری� ،آیا پرستشگاهها را غارت
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نمیکنی؟ 23تو كه به ش���ریعت فخر میکنی� ،آیا با شكس���تن
شریعت نسبت به خدا بیحرمتی نمیکنی 24چنانکه کتابمقدّس
میفرماید« :بهسبب شما یهودیان ،مردمان غیر یهود نام خدا را
بیحرمت میسازند».
25چنانچه از ش���ریعت اطاعت كنی ،ختن���ۀ تو ارزش دارد؛
ا ّما اگر از ش���ریعت س���رپیچی نمایی ،مثل این است كه اصلا ً
ختنه نش���دهای26 .اگر یک غیر یهودی كه ختنه نشده است
از فرمانهای ش���ریعت اطاعت نماید� ،آیا خدا او را ختنه شده
به حساب نخواهد �آورد؟ 27و شخصی كه جسماً ختنه نشده
است ولی احكام شریعت را انجام میدهد ،تو را كه با وجود
داشتن كتاب و نشانۀ ختنه ،از شریعت تجاوز میکنی ،محكوم
خواهد ساخت28 .زیرا یهودی حقیقی كسی نیست كه ظاهراً
یهودی باش���د و ختنۀ واقعی تنها یک عمل جسمانی نیست؛
29بلكه یهود واقعی شخصی است كه از باطن یهودی باشد،
یعنی قلبش ختنه شده باشد و این نیز،كار روح خداست ،نه
كار شریعت مكتوب .س���تایش چنین شخص از خداست ،نه
از انسان.
پس یهودیان چه مزیّتی بر غیر یهودیان دارند؟ یا ختنه
چ���ه ارزش���ی دارد؟ 2البتّه از هر لح���اظ ارزش فراوان
دارد ،اول �آنكه خدا كلام خود را با یهودیان سپرد3 .ا ّما اگر
بعضی از �آنها امین نبودند �آیا بیوفایی �آنها وفاداری خدا را باطل
میسازد؟ 4به هیچ وجه! حتّی اگر همۀ انسانها دروغگو باشند
خدا راستگو است،چنانكه كتابمقدّس میفرماید:
«راستگویی تو باید در سخن گفتن معلوم،
و حقان ّیت تو در محاكمه ثابت شود».
5ا ّما اگر شرارت ما نیكی مطلق خدا را بیشتر �آشكار میسازد
چه بگوییم؟ �آیا میتوانیم بگوییم كه هرگاه خدا ما را مجازات
میکند بیانصافی میکند؟ (مثل �آدمیان س���خن میگویم) 6به
هیچ وجه! اگر خدا عادل نباشد چطور میتواند دنیا را داوری
كند؟
7ا ّما اگر دروغ من در مقابل راس���تی خدا جلال او را بیشتر
�آش���كار میکند ،چرا باز هم به عنوان ی���ک گناهكار محكوم
میشوم؟ 8پس چرا نگوییم« :بیایید بدی كنیم تا از �آن خوبی به
بار �آید؟» در واقع ع ّدهای افترا زنان گزارش دادهاند كه ما چنین
چیزی گفتهایم ،محکوم ّیت این اشخاص بجاست.

3
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هیچکس در حضور خدا نیكو نیست

9پس چه؟ �آیا ما یهودیان از غیر یهودیان وضع بهتری داریم؟
ابداً ،پیش از این نشان دادیم كه یهودیان و غیر یهودیان ،همه
اسیر گناه هستند10 .چنانکه كتابمقدّس میفرماید:
«حتّی یک نفر نیست كه کاملا ً نیک باشد.
 11كسی نیست كه بفهمد یا جویای خدا باشد.
 12همۀ �آدمیان از خدا روگردانیدهاند،
همگی از راه راست منحرف شدهاند؛
حتّی یک نفر نیكوكار نیست.
 13گلویشان مثل قبر روباز است،
زبانشان را برای فریب دادن بكار میبرند
و از لبهایشان سخنانی کُشنده مانند زهرمار جاری
است.
 14دهانشان پر از دشنامهای زننده است،
 15و پاهایشان برای خونریزی شتابان است.
 16به هر جا كه میروند ،ویرانی و بدبختی بجا
میگذارند،
 17و راه صلح و سلامتی را نشناختهاند.
 18خداترسی به نظر ایشان نمیرسد».
19ما میدانیم كه روی س���خن در شریعت با پیروان شریعت
است تا هر دهانی بسته شود و تمام دنیا خود را نسبت به خدا
ُمل َزم و مسئول بدانند20 .زیرا هیچ انسانی در نظر خدا با انجام
احكام شریعت نیک شمرده نمیشود .كار شریعت این است
كه انسان گناه را بشناسد.
نیكی مطلق از راه ایمان

21ا ّما اكنون نیكی مطلق خدا كه تورات و انبیا بر �آن شهادت
دادهاند �آشکار شده است .خدا بدون در نظر گرفتن شریعت
22و فقط از راه ایمان به عیسی مسیح همۀ ایمانداران را نیک
میش���مارد ،زیرا هیچ تفاوتی نیست23 ،همه گناه کردهاند و
از جلال خدا محرومند24 .ا ّما با فیض خدا ،همه به وساطت
عیسی مس���یح كه �آنان را �آزاد میسازد،به طور رایگان ،نیک
محسوب میش���وند25 .زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیلهای
برای �آمرزش گناهان -كه با ایمان به خون او به دست می�آید-
در مقابل چشم همه قرار داده و با این كار خدا عدالت خود
را ثابت نمود زیرا در گذشته بهس���بب بردباری خود ،گناهان
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�آدمیان را نادیده گرفت 26تا در این زمان ،عدالت خدا کاملا ً
به ثبوت برسد ،یعنی ثابت شود كه خدا عادل است و كسی
را كه به عیسی ایمان می�آورد ،نیک میشمارد.
27پس جای بالیدن کجاست؟ جایی برای �آن نیست.به چه
دلیل؟ �آیا به دلیل انجام دادن شریعت؟ خیر ،بلكه چون ایمان
می�آوریم28 .زیرا ما به یقین میدانیم كه به وسیلۀ ایمان ،بدون
اجرای شریعت میتوانیم کاملا ً نیک محسوب شویم�29 .آیا خدا
فقط خدای یهودیان است؟ مگر خدای غیر یهودیان هم نیست؟
البتّه هست30 .خدا یكی است و یهودیان را بر اساس ایمان و
غیر یهودیان را نیز از راه ایمان کاملا ً نیک میسازد�31 .آیا این
به �آن معنی است كه با ایمان ،شریعت را از میان برمیداریم؟
خیر ،هرگز! بلكه �آن را استوار میسازیم.

4

ابراهیم ایماندار

پس در این صورت دربارۀ ج ّد ما ابراهیم چه بگوییم؟
2اگر به وسیلۀ کارهای خود نزد خدا نیک شمرده شده
بود دلیلی برای بالیدن میداشت ،ا ّما او نمیتواند در پیشگاه
خدا به خود ببال���د3 .زیرا کتابمقدّس میفرماید« :ابراهیم به
خ���دا ایمان �آورد و خدا �آن ایمان را ب���ه عنوان نیكیمطلق به
حساب او گذاشت4 ».شخصیكه کار میکند ،مزد میگیرد
و مزد او هدیه به حساب نمی�آید؛ بلكه ح ّق اوست كه باید به
او پرداخت شود5 .و ا ّما مردی كه كار نمیکند بلكه به خدایی
كه حتّی شخص خداناش���ناس را کاملا ً نیک میگرداند ایمان
می�آورد ،ایمان او نیكی مطلق به حساب می�آید6 .حضرت داوود
دربارۀ شادی شخصیكه خدا بدون در نظر گرفتن کارهایش
او را کاملا ً نیک میسازد ،چنین میفرماید:
« 7خوشا به حال �آنانی كه خدا خطاهای ایشان را بخشیده
و گناهانشان را پوشیده است.
 8خوشا به حال كسیكه گناه او را به حساب نمی�آورد».
�9آیا این شادی تنها متعلّق به �آنانی است كه ختنه شدهاند ،یا
همچنین به کسانیکه ختنه نشدهاند نیز تعلّق دارد؟ چنانکه از
كلام خدا نق���ل كردیم« :خدا ایمان ابراهیم را به عنوان نیكی
مطلق به حساب او گذاش���ت10 ».در �آن زمان ابراهیم در چه
حالت بود؟ �آیا قبل از ختنه ش���دن او بود ی���ا بعد؟ البتّه قبل از
ختنه شدن 11و ختنهاش علامتی بود برای اثبات اینكه به وسیلۀ
ایمانش ،خدا او را پیش از �آنكه ختنه شود ،کاملا ً نیک شمرده
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بود .و از این رو ابراهیم پدر همۀ كس���انی اس���ت كه به خدا
ایمان می�آورند و نیک شمرده میشوند ،حتّی اگر ختنه نشده
باش���ند12 .و همچنین پدر كسانی است كه ختنه شدهاند ،نه
تنها بهخاطر اینكه ختنه ش���دهاند بلكه بهخاطر اینكه از ایمانی
كه ابراهیم در وقت نامختونی داشت ،پیروی میکنند.
وعدههای خدا و ایمان

13خدا به ابراهیم و فرزندانش وعده داد كه جهان از �آن او خواهد
بود .این وعده به علّت اطاعت ابراهیم از شریعت نیست ،بلكه
برای این است كه او ایمان �آورد و ایمان او برایش نیكیمطلق
محسوب شد14 ،زیرا اگر وعدههای خدا به كسانی داده شود كه
از شریعت پیروی میکنند دیگر ایمان �آدمی بیمعنی و وعدۀ خدا
بیارزش است15 .زیرا شریعت ،غضب الهی را موجب میشود
ا ّما جاییكه شریعت نیست تجاوز از شریعت هم وجود ندارد.
16پس این وعده به ایمان متّکی است،تا بر فیض خدا استوار
بوده و برای تمام فرزندان ابراهیم معتبر باشد ،نه تنها برای �آنانی
كه از شریعت پیروی میکنند ،بلكه برای كسانی هم كه مانند
ابراهیم ایمان می�آورند ،زیرا ابراهیم پدر همۀ ماست17 .چنانکه
كتابمقدّس میفرماید« :تو را پدر ملل بسیار ساختهام ».از این
رو این وعده در نظر خدایی كه ابراهیم ب���ه او ایمان �آورد معتبر
اس���ت� ،آن خدایی كه مردگان را زنده میکند و نیس���تیها را
هستی میبخشد18 .ابراهیم ایمان �آورد و در �آن هنگام که هیچ
امیدی نبود او امیدوار گشت و از این رو «پدر ملل بسیار» شد.
همانطور كه كتاب خدا میفرمای���د« :فرزندان تو به این اندازه
توجه به
كثیر خواهند شد19 ».ابراهیم تقریباً صد ساله بود ،ا ّما ّ
وضع بدنی خودش كه تقریباً مرده بود و اینكه سارا نمیتوانست
ت 20و نسبت به
صاحب فرزندی شود ،ایمانش را سست نساخ 
وعدۀخدا شک نكرد .بلكه درحالیکه خدا را حمد میگفت،
ایمانش او را تقویت مینمود21 ،زیرا اطمینان كامل داشت كه
خدا قادر است ،مطابق �آنچه وعده فرموده است ،عمل كند22 .به
این دلیل است كه ایمان ابراهیم «به عنوان نیكی مطلق محسوب
شد23 ».كلمات «محسوب شد» تنها بهخاطر او نوشته نشد،
24بلكه همچنین برای ما نوشته شد كه باید کاملا ً نیک شمرده
شویم .ما بهخدایی ایمان داریم كه خداوند ما عیسی را پس از
مرگ زنده ساخت25 .او بهخاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید
و زنده شد تا ما در پیشگاه خدا کاملا ً نیک محسوب شویم.
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5

نتایج نجات

بنابراین چون از راه ایمان در حضور خدا نیک شمرده
شدهایم ،از صلح با خدا كه به وسیلۀ خداوند ما عیسی
مسیح برقرار گردید ،بهرهمند هستیم2 .به وسیلۀ ایمان به مسیح،
ما وارد فیض الهی شدهایم ،فیضی كه در �آن پایداریم و نه تنها
به امید شراكتی كه در جلال خدا داریم شادی میکنیم3 ،بلكه
در زحمات خود نیز شاد هس���تیم .زیرا میدانیم كه زحمت،
بردباری را ایجاد میکند 4و بردباری موجب میشود كه مورد
قبول خدا شویم و این امر امید را می�آفریند5 .این امید هیچوقت
ما را م�أیوس نمیسازد ،زیرا مح ّبت خدا به وسیلۀ روحالقدس
كه به ما عطا شد ،قلبهای ما را فراگرفته است.
6زیرا در �آن هنگام كه هنوز ما درمانده بودیم ،مسیح در زمانی
كه خدا مع ّین كرده بود در راه بیدینان جان سپرد7 .به ندرت
میتوان كسی را یافت كه حاضر باشد حتّی برای یک شخص
نیكو از جان خود بگذرد ،اگرچه ممكن اس���ت گاهی كسی
بهخاطر یک دوست خیرخواه جر�أت قبول مرگ را داشته باشد.
8ا ّما خدا مح ّبت خود را نسبت به ما کاملا ً ثابت كرده است.
زیرا در �آن هنگام كه ما هنوز گناهكار بودیم ،مسیح بهخاطر ما
مرد9 .ما كه با ریختن خون او کاملا ً نیک شمرده شدیم چقدر
بیشتر به وسیلۀ خود او از غضب خدا خواهیم رست! 10وقتی
ما با خدا دشمن بودیم ،او با مرگ پسر خویش دشمنی ما را
به دوستی تبدیل كرد ،پس حالا كه دوست او هستیم ،چقدر
بیشتر زندگانی مس���یح باعث نجات ما خواهد شد! 11نه تنها
این بلكه ما به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح كه ما را دوست
خدا گردانیده در خدا شادی میکنیم.
آدم و مسیح

12گناه به وس���یلۀ یک انسان به جهان وارد شد و این گناه،
مرگ را به همراه �آورد .در نتیجه ،چون همه گناه كردند مرگ
همه را دربرگرفت13 .قبل از ش���ریعت گن���اه در جهان وجود
داشت؛ ا ّما چون شریعتی در بین نبود ،گناه به حساب �آدمیان
گذاشته نمیشد14 .با وجود این باز هم مرگ بر انسانهایی كه
از زمان «�آدم» تا زمان موسی زندگی میکردند ،حاكم بود حتّی
بر �آنانی كه مانند «�آدم» ،از فرمان خدا سرپیچی نكرده بودند� .آدم
نمونۀ �آن كسی است ،كه قرار بود بیاید15 .ا ّما این دو ،مثل هم
نیستند ،زیرا بخشش الهی با گناهی كه به وسیلۀ �آدم به جهان
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وارد شد قابل مقایسه نیست .درست است كه بسیاری بهخاطر
گناه یک نفر مردند .ا ّما چقدر بیشتر فیض خدا و بخششی كه
از فیض �آدم دوم یعنی عیسی مسیح ناشی شده ،به فراوانی در
دسترس بسیاری گذاشته شده است16 .همچنین نمیتوان �آن
بخشش خدا را با نتایج گناه یک نفر یعنی «�آدم» مقایسه كرد،
زیرا در نتیجۀ �آن نافرمانی ،انس���ان محكوم شناخته شد ،حال
�آنکه بخشش خدا پس از �آنهمه خطاها ،موجب تبرئۀ انسان
گردید17 .به سبب نافرمانی �آن یک نفر و بهخاطر او مرگ بر
سرنوشت بشر حاكم شد ،ا ّما چقدر نتیجۀ �آنچه �آن انسان دیگر
یعنی عیسی مسیح انجام داد بزرگتر است! همۀ کسانیکه فیض
فراوان خدا و بخشش رایگان نیكی مطلق او را دریافت کردند،
به وسیلۀ مسیح در زندگانی حكومت خواهند نمود.
18پس همانطور كه یک گناه موجب محکوم ّیت همۀ �آدمیان
ش���د ،یک کار کاملا ً نیک نی���ز ،باعث تبرئ���ه و حیات همه
میباشد19 .و چنانکه بس���یاری در نتیجۀ بیاطاعتی یک نفر،
گناهكار گشتند ،به همانطریق ،بسیاری هم در نتیجۀ اطاعت
یک نفر ،کاملا ً نیک محسوب خواهند شد.
20ش���ریعت �آمد تا گناهان را افزایش دهد ،ا ّما جاییكه گناه
افزایش یافت ،فیض خدا بمراتب بیشتر گردید21 .پس همانطور
كه گناه به وسیلۀ مرگ ،انسان را تحت فرمان خود در �آورد ،فیض
خدا نیز به وسیلۀ نیكیمطلق فرمانروایی میکند و ما را به وسیلۀ
خداوند ما عیسی مسیح به حیات جاودان هدایت میکند.

6

مرده ولی زنده

پس چه بگوییم؟ �آیا باید به زندگی در گناه ادامه دهیم
تا فیض خدا افزون گردد؟ 2به هیچ وجه! ما كه نسبت
به گناه مردهایم ،چگونه میتوانیم به زندگی در �آن ادامه دهیم؟
�3آیا نمیدانید كه وقتی ما در اتّحاد با مسیح عیسی تعمید یافتیم،
در اتّحاد با مرگ او تعمید یافتی���م؟ 4پس با تعمید خود با او
مدفون ش���دیم و در مرگش شریک گشتیم تا همان طوری که
مسیح به وسیلۀ قدرت پر شكوه پدر ،پس از مرگ زنده شد،
ما نیز در زندگی تازهای به سر بریم.
5زیرا اگر ما در مرگی مانند مرگ او با او یكی ش���دیم ،به
همانطریق در رستاخیزی مانند رستاخیز او نیز با او یكی خواهیم
بود6 .این را میدانیم كه �آن �آدمی كه در پیش بودیم با مسیح
بر روی صلیب او كش���ته ش���دتا نفس گناهكار نابود گردد و
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دیگر بردگان گناه نباشیم7 ،زیرا کسیکه مرد از گناه �آزاد شده
است8 .اگر ما با مسیح مردیم ،ایمان داریم كه همچنین با او
زیست خواهیم کرد9 ،زیرا میدانیم چون مسیح پس از مرگ
زنده شده است ،او دیگر هرگز نخواهد مرد .یعنی مرگ دیگر
بر او تسلّط نخواهد یافت10 .مسیح مرد و با این مرگ یکبار
برای همیش���ه نسبت به گناه مرده اس���ت .ولی او زنده شد و
دیگر برای خدا زندگی میکند11 .همینطور شما نیز باید خود
را نس���بت به گناه مرده ،ا ّما نسبت به خدا در اتّحاد با مسیح
عیسیزنده بدانید.
12دیگر نباید گناه بر بدنهای فانی ش���ما حاكم باشد و شما
را مطیع هوسهای خود سازد13 .هیچیک از اعضای بدن خود
را در اختیار گناه قرار ندهید تا برای مقاصد شریرانه بكار رود.
بلكه خود را به خدا تسلیم نمایید و مانند کسانیکه از مرگ به
زندگی بازگشتهاند ،تمام وجود خود را در اختیار او بگذارید تا
اعضای شما برای مقاصد نیكو بكار رود14 .زیرا گناه نباید بر
وجود شما حاكم باشد .چون شما تابع شریعت نیستید بلكه
زیر فیض خدا هستید.
غالمان نیكی مطلق

15پس چه؟ �آیا چون زیر فیض خدا هستیم و نه تابع شریعت،
اجازه داریم گن���اه كنیم؟ نه ،به هیچ وج���ه! 16مگر نمیدانید
كه هرگاه شما خود را به عنوان برده در اختیار كسی بگذارید
و مطیع او باشید ،ش���ما در واقع بردۀ �آن كسی هستید كه از
او اطاعت میکنید ،خواه بردگی از گناه باش���د كه نتیجۀ �آن
مرگ است و خواه اطاعت از خدا كه نتیجۀ �آن نیكیمطلق
میباشد17 .ا ّما خدا را ش���كر كه اگر چه یک زمانی بردگان
گناه بودید،اكنون با تمام دل از اصول تعالیمی كه به ش���ما
داده ش���ده ،اطاعت میکنید18 .و از بندگی گناه �آزاد شده،
بردگان نیكیمطلق گشتهاید19 .بهخاطر ضعف طبیعی انسانی
شما به طور ساده س���خن میگویم :همانطور كه زمانی تمام
اعضای بدن خود را برای انجام گناه به بردگی ناپاكی و شرارت
سپرده بودید ،اكنون تمام اعضای خود را برای مقاصد مقدّس
به بردگی نیكی بسپارید.
20وقتی شما بردگان گناه بودید ،مجبور نبودید از نیكی مطلق
اطاعت كنید21 .از انجام �آن کارهایی كه اكنون از �آنها ش���رم
دارید چه سودی بردید؟ زیرا عاقبت �آن کارها مرگ است 22و
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اكنون از گناه �آزاد گش���ته بردگان خدا هستید و در نتیجۀ �آن
زندگی ش���ما در این دنیا پر از پاكی و عاقبتش حیات جاودان
است23 .زیرا مزدی كه گناه میدهد موت است ،ا ّما خدا به
رایگان به کسانیکه با خداوند ما ،مسیح عیسی متّحد هستند،
حیات جاودان میبخشد.

7

رابطۀ ما با شریعت

ای ب���رادران* من ،ش���ما از قوانین اطّل���اع دارید و
میدانید كه انس���ان فقط ت���ا زمانیکه زنده اس���ت،
ملزم به اطاعت از قانون اس���ت2 .مثلا ً یک زن ش���وهردار،
تا وقتیکه ش���وهرش زنده اس���ت ،قانوناً ب���ه او تعلّق دارد،
ا ّما اگر ش���وهر او بمیرد ،دیگر �آن زن از قانونی كه او را به
شوهرش مق ّید میساخت� ،آزاد اس���ت3 .از این جهت اگر
�آن زن در زمان حیات شوهرش با مرد دیگری زندگی كند،
زناكار خوانده خواهد شد .ا ّما اگر ش���وهرش بمیرد ،دیگر
این قانون ش���امل حال او نیس���ت و چنانچه با مرد دیگری
ازدواج كند ،مرتكب زنا نمیشود4 .ای برادران* من ،شما
نیز در همین وضع هس���تید .شما چون جزئی از بدن مسیح
هس���تید ،نسبت به شریعت مردهاید و اكنون به �آن کسیکه
پس از مرگ زنده ش���د تعلّق دارید ت���ا در نتیجه برای خدا
ثمری بیاوریم5 .زیرا هنگامیکه ما گرفتار طبیعت نفس���انی
بودیم ،شهوات گناه كه به وسیلۀ ش���ریعت برانگیخته شده
بود در وجود ما كار میکرد و موجب مرگ ما میشد6 .ا ّما
اكنون از قید شریعت �آزاد ش���دهایم زیرا نسبت به �آنچه كه
ما را در بردگی نگاه میداش���ت ،مردهایم تا به طور تازهای
یعنی به وس���یلۀ روحالقدس خدا را خدمت كنیم ،نه مانند
گذش���ته كه از قوانین نوش���ته ش���ده اطاعت میکردیم.
جنگ طبیعت نفسانی با روح خدا

7پس چه بگوییم؟ �آیا شریعت گناهكار است؟ به هیچ وجه!
اگر شریعت نبود من گناه را نمیش���ناختم .مثلا ً اگر شریعت
نگفته بود« :طم���ع نكن» ،من هرگز نمیدانس���تم طمعكردن
چیست8 .گناه با استفاده از این قانون هر نوع طمعكاری را
در زندگی من پدید �آورد .زیرا گناه بدون ش���ریعت مثل جسد
بیجان است9 .خود من زمانی بیخبر از شریعت زنده بودم،
*روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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ا ّما همینکه این حكم شریعت �آمد ،گناه جان تازهای گرفت
10و من ُمردم و شریعت كه قرار بود به حیات منجر شود ،در
مورد من ،مرگ به بار �آورد11 .زیرا گناه با استفاده از �آن حكم
شریعت مرا فریب داده ،كُشت.
12بنابراین شریعت به خودی خود مقدّس است و تمام احكام
�آن مقدّس و عادلانه و نیكوست�13 .آیا مقصود این است كه
چیزی نیكو موجب مرگ من شد؟ بههیچوجه! گناه این كار
را كرد تا ماه ّیت واقعی �آن �آشكار شود .گناه با استفاده از یک
چیز نیكو موجب مرگ من شد تا به وسیلۀ این حكم شریعت،
پستی و شرارت بیحد گناه معلوم گردد.
14ما میدانیم كه ش���ریعت روحانی است؛ ا ّما من نفسانی
هستم و مانند بردهای به گناه فروخته شدهام15 .نمیدانم چهکار
میکنم؛ زیرا �آنچه را كه دلم میخواهد انجام نمیدهم ،بلكه
برخلاف ،چیزی را كه از �آن تن ّفر دارم به عمل می�آورم16 .وقتی
كاری میکنم كه نمیخواهم بكنم ،این نشان میدهد كه من
با حقان ّیت ش���ریعت موافقم17 .پس در واقع من �آن کسیکه
این کار را انجام میدهد نیس���تم؛ بلكه این گناه اس���ت كه
در من به س���ر میبرد18 .میدانم كه در من یعنی در طبیعت
نفسانی من جایی برای نیكویی نیس���ت ،زیرا اگرچه میل به
نیكی كردن در من هس���ت ولی قدرت انج���ام �آن را ندارم.
�19آن نیكیای را كه میخواه���م ،انجام نمیدهم ،بلكه كار
بدی را كه نمیخواهم ،به عمل می�آورم20 .اگر كاری را كه
نمیخواهم ،انجام میدهم ،دیگر كنندۀ �آن كار من نیستم،
بلكه گناه اس���ت كه در من به س���ر میبرد.
21پس ب���ه این قاعدۀ كلّی پی میبرم كه :هروقت میخواهم
كاری نیكو انجام دهم ،فقط شرارت از من سر میزند22 .باطناً
از شریعت خدا ل ّذت میبرم23 ،ولی میبینم فرمان دیگری بر
بدن من حاكم است كه با فرمان حاكم بر ذهن من میجنگد
و مرا اسیر فرمان گناه میس���ازد ،یعنی اعضای بدن مرا مطیع
خود نموده اس���ت24 .من چه �آدم بدبختی هستم! این بدن،
مرا به سوی مرگ میکشاند .چه كسی میتواند مرا از دست
�آن �آزاد سازد؟ 25خدا را شکر میکنم که به وسیلۀ خداوند ما
عیسی مسیح چنین كاری را كرده است .خلاصه درحالیکه
طبیعت نفسانی من بندۀ گناه است ،با عقل خود شریعت خدا
را بندگی میکنم.
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8

زندگی پیروزمندانه به وسیلۀ روح خدا

پس دیگر برای کسانیکه در اتّحاد با مسیح عیسی به سر
میبرند هیچ محكوم ّیتی وجود ندارد2 ،زیرا فرمان حیاتبخش
روحالقدس كه در اتّحاد با مسیح عیسی یافت میشود ،مرا از
فرمان گناه و مرگ �آزاد كرده اس���ت�3 .آنچه را كه شریعت به
علّت ضعف طبیعت نفسانی نتوانست انجام دهد ،خدا انجام
داد .او فرزند خود را به صورت انسان جسمانی و گناهكار ،برای
�آمرزش گناهان بشر فرستاد و به این وسیله گناه را در ذات انسانی
محكوم س���اخت4 .خدا چنین كرد تا احكام شریعت به وسیلۀ
ما كه گرفتار طبیعت نفسانی خود نیستیم ،بلكه مطیع روح خدا
میباشیم ،بجا �آورده شود5 .زیرا کسانیکه بر طبق خواهشهای
نفس زندگی میکنند ،همیشه در فكر چیزهای نفسانی هستند
ولی كسانیكه مطیع روح خدا هستند ،در فكر چیزهای روحانی
میباش���ند6 .عاقبت دلبستگی به امور نفسانی ،مرگ و عاقبت
پیروی از امور روحانی ،حیات و �آرامش است7 .زیرا دلبستگی
به امور نفسانی ،دشمنی با خداست .چنین شخصی از شریعت
خدا اطاعت نمیکند و در واقع نمیتواند اطاعت نماید8 .بنابراین
انسانهای نفسانی نمیتوانند خدا را خشنود سازند.
9اگر روح خدا در وجود ش���ما ساكن است شما اشخاصی
روحانی هستید ،نه نفسانی .هرکه روح مسیح را ندارد ،از �آن
او نیست10 .ا ّما اگر مسیح در وجود شما ساكن است ،حتّی
اگر بدن شما به علّت گناه محكوم به مرگ باشد ،روح خدا به
شما حیات میبخشد ،چون شما کاملا ً نیک محسوب شدهاید.
11اگر روح خدا كه مس���یح را پس از مرگ زنده گردانید ،در
وجود شما ساكن باشد ،همانطور كه او را پس از مرگ زنده
گردانید ،به وسیلۀ همان روحالقدس كه در شما ساكن است،
به جسم فانی شما هم حیات خواهد بخشید.
12پس ی برادران* من ،ما مدیونیم ،ا ّما نه به طبیعت نفسانی
خود و نه به پیروی از خواهشهای نف���س13 .زیرا اگر مطابق
طبیعت نفسانی خود زندگی كنید خواهید مرد .ا ّما اگر به یاری
روح خدا ،کارهای جسمانی را نابود سازید ،خواهید زیست.
14كسانیكه بهوس���یلۀ روح خدا هدایت میشوند ،فرزندان
خدا هستند15 .زیرا �آن روحی كه خدا به شما داده است ،شما
*روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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را برده نمیسازد و موجب ترس نمیشود ،بلكه �آن روح شما
را فرزندان خدا میگرداند و ما به كمک این روح در پیشگاه
خدا فریاد میکنیم« :ابا ،ای پدر16 ».روح خدا با روح ما با هم
شهادت میدهند كه ما فرزندان خدا هستیم 17و اگر فرزندان
او هستیم ،در �آن صورت ،وارث -یعنی وارث خدا و هم ارث
با مسیح -نیز هس���تیم و اگر ما در رنج مسیح شریک هستیم،
در جلال او نیز شریک خواهیم شد.
جالل آینده

18ب���ه عقی���دۀ من درد و رن���ج كنونی ما ابد ًا ب���ا جلالی
كه در �آینده برای ما ظاهر میش���ود ،قابل مقایسه نیست.
19تمامی خلقت با اشتیاق فراوان در انتظار ظهور فرزندان
خدا به س���ر میبرد20 .زیرا خلقت نه ب���ه ارادۀ خود بلكه
به خواس���ت خدا دچ���ار بیهودگی ش���د تا ای���ن امید باقی
بمان���د 21كه روزی خ���ود �آفرینش از قید فس���اد �آزاد گردد
و در �آزادی پر ش���كوه فرزندان خدا سهیم ش���ود22 .زیرا
میدانیم كه تمام���ی �آفرینش تا زمان حاضر از دردی مانند
درد زایمان نالیده اس���ت23 .نه تنها خلق���ت ،بلكه ما نیز
كه روح خدا را به عنوان اولین نمونۀ عطایای خدا دریافت
كرد های���م ،در درون خود مینالیم و در انتظار �آن هس���تیم
كه خدا ما را فرزندان خود بگرداند و ك ّل بدن ما را �آزاد
س���ازد24 .زیرا با چنین امیدی بود كه ما نج���ات یافتیم؛
ا ّما امیدی كه بر �آورده ش���ده باشد ،دیگر امید نیست .چه
كس���ی در انتظار چیزی اس���ت كه قبلا ً �آن را یافته است؟
25ا ّما اگ���ر در امید چیزی هس���تیم كه هن���وز نیافتهایم ،با
صبر منتظر �آن میش���ویم.
26به همین طریق روح خدا در عین ضعف و ناتوانی ،ما را
یاری میکند؛ زیرا ما هن���وز نمیدانیم چگونه باید دعا كنیم.
ا ّما خود روح خدا با نالههاییكه نمیتوان بیان كرد ،برای ما
شفاعت میکند 27و �آنكه قلبهای انسان را جستجو میکند،
از ن ّیت روح �آگاه است؛ چون روحالقدس مطابق خواست خدا
برای مقدّسین شفاعت میکند.
28ما میدانیم همهچیز برای خیریّت �آنانی كه خدا را دوست
دارند و به حس���ب ارادۀ او خوانده شدهاند ،با هم در كارند.
29زیرا خدا �آنانی را كه از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به
شكل پسر او در�آیند و تا پسر ،نخستین برادر در میان ایمانداران
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بسیار باشد30 .او كسانی را كه قبلا ً برگزیده بود به سوی خود
خوانده است و خوانده شدگان را کاملا ً نیک محسوب كرد
و نیكان را نیز جاه و جلال بخشید.
محبت خدا در عیسی مسیح
ّ

31پ���س در برابر ای���ن چیزها چه بگوییم؟ اگر خدا پش���تیبان
ماست ،كیس���ت كه برضد ما باش���د؟ �32آیا خدایی که پسر
خود را دریغ نداش���ت ،بلكه او را در راه همۀ ما تسلیم كرد،
با بخشیدن او همهچیز را با س���خاوتمندی به ما نمیبخشد؟
33چه كسی برگزیدگان خدا را متّهم خواهد كرد؟ خدا �آنان
را تبرئه مینماید! 34پس كیس���ت كه بتوان���د �آنان را محكوم
سازد؟ مسیح عیسیكس���ی است كه ُمرد و حتّی دوباره زنده
ش���د و اكنون در دست راست خدا برای ما شفاعت میکند!
35پس چه كس���ی میتواند ما را از مح ّبت مسیح جدا سازد؟
�آیا مصیبت یا نگرانی یا زجر یا گرسنگی یا تهیدستی یا خطر
و یا شمشیر قادر اس���ت ما را از مسیح جدا سازد؟ 36چنانکه
كتابمقدّس میفرماید« :بهخاطر تو در تمام روز در خطر مرگ
هستیم و با ما مانند گوسفندانی كه به كشتارگاه میروند ،رفتار
میش���ود37 ».با وجود همۀ این چیزها ،به وسیلۀ او كه ما را
دوست داشت ،پیروزی ما كامل میش���ود38 .زیرا یقین دارم
كه نه موت و نه حیات ،نه فرش���تگان و نه نیروها و قدرتهای
فوق بشری ،نه پیشامدهای امروز و نه وقایع فردا ،نه قدرتهای
�آسمانی 39و نه بلندی و نه پستی و خلاصه هیچ چیز در تمام
�آفرینش نمیتواند ما را از محبتّی كه خدا در خداوند ما عیسی
مسیح �آشكار نموده ،جدا سازد.

9

قوم برگزیدۀ خدا

�آنچه میگویم حقیقت است .من به مسیح تعلّق دارم و دروغ
نمیگویم .وجدان من كه از روحالقدس من ّور شده به من
اطمینان میدهد كه دروغ نمیگویم 2كه در دل خود ،بار غمی
سنگین و دلتنگی بیپایان دارم�3 .آرزو میکردم اگر ممكن میشد
بهخاطر قوم خود یعنی قوم یهود كه خویش���اوندان من هستند،
ملعون و از مسیح جدا شوم�4 .آنها اسرائیلی هستند .مقام فرزند
خواندگی ،ش���راكت در جلال خدا ،پیمانها ،شریعت ،مراسم
عبادت و وعدهها به ایشان داده شده است5 .اجداد قوم به ایشان
تعلّق دارند و مسیح هم از لحاظ اصل و نسب از نژاد �آنهاست.
او بالاتر از همه و تا ابد خدای متبارک است� ،آمین.
2077

رومیان 9

6مقصود این نیس���ت كه كلام خدا تح ّقق نیافته است ،زیرا
از نسل یعقوب بودن دلیل نمیشود كه همه اسرائیلی حقیقی
باش���ند7 .و از ن���ژاد ابراهیم بودن باعث نمیش���ود كه همه،
فرزندان او محسوب شوند؛ زیرا خدا به ابراهیم فرمود« :نسلی
که من به تو وعده دادهام از طریق اسحاق خواهد بود8 ».یعنی
همۀ كس���انیكه به طور طبیعی به دنی���ا می�آیند فرزندان خدا
محسوب نمیشوند ،بلكه فقط �آنانیكه بر طبق وعدۀ خدا به
دنیا می�آیند فرزندان او محسوب میشوند9 .وعدهای که خدا
داد چنین بود« :در وقت مع ّین من بر میگردم و ساره صاحب
پسری خواهد بود».
10نه تنها این بلكه «رفقه» از یک نفر ،یعنی از ج ّد ما اسحاق
حامله شد 11و قبل از تولّد ب ّچههای دوقلوی او و پیش از اینكه
این دو نفر عملی نیک یا بد انجام دهند12 ،به رفقه گفته شد:
«برادر بزرگ خادم برادر كوچک خواهد بود ».تا اینكه مقصود
خدا در انتخاب یكی از این دو نفر ثابت بماند و این انتخاب
مشروط به دعوت او باش���د ،نه به کارهای انسان13 .چنانکه
كتابمقدّس میفرماید« :یعقوب را دوست داشتم ا ّما از عیسو
متن ّفر بودم».
14پ���س چه بگویی���م؟ بگوییم كه خدا بیانصاف اس���ت؟
هرگز15 .زیرا خدا به موس���ی میفرماید« :به هرکه بخواهم
رحم كنم ،رحم خواهم كرد و به هرکه بخواهم دلس���وزی
نمایم ،دلس���وزی خواهم نمود16 ».بنابراین به خواستهها و
كوششهای انسان بستگی ندارد ،بلكه بسته به خدایی است
كه رحمت مینماید17 .كلام خدا به فرعون میفرماید« :به
همین منظور تو را برانگیختم تا به وس���یلۀ تو ،قدرت خود
را نشان دهم و نام من در سرتاس���ر جهان مشهور گردد».
18بنابرای���ن به هرکه بخواهد ،رحم���ت مینماید و هرکه را
بخواهد ،سرس���خت میس���ازد.
خشم خدا و رحمت او

19پس به من خواهید گفت« :پس دیگر چرا خدا از ما ایراد
میگیرد؟ زیرا كیست كه بتواند با ارادۀ او مقاومت كند؟» 20ای
�آدم ،تو كیستی كه به خدا جواب میدهی؟ �آیا كوزه از کوزهگر
میپرسد« :چرا مرا به این شكل ساختی؟» 21مگر کوزهگر ح ّق
ندارد كه از یک ُمشت ِگل ،یک ظرف برای مصرف عالی و
ظرفی دیگر برای مصرف معمولی بسازد؟
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22چه میشود اگر خدا بخواهد با صبر زیاد متح ّمل كسانی
ش���ود كه مورد خشم او بوده و س���زاوار هلاكت میباشند و
به این وس���یله هم غضب خود را نمایان س���ازد و هم قدرت
خود را مكشوف گرداند؟ 23و چه میشود اگر خدا بخواهد
عظمت جلال خود را به کسانیکه مورد رحمت او هستند و
قبلا ً �آنها را برای جلال �آماده كرده بود ظاهر سازد24 ،حتّی
به ما ،یعنی كس���انی را كه او نه تنها از میان قوم یهود بلكه
از میان ملّتهای غیر یهود نیز خوانده است؟ 25چنانکه او در
كتاب هوش���ع نبی میفرماید:
«مردمانی را كه متعلّق به من نبودند،
قوم خود خواهم نامید
و ملّتی را كه مورد لطف من نبود،
محبوب خود خواهم خواند».
 26و درست در همان جاییکه به ایشان گفته شد' :شما
قوم من نیستید'
�آنجا �آنها فرزندان خدای زنده خوانده خواهند شد».
27و اشعیا نیز دربارۀ اس���رائیل چنین میگوید« :حتّی اگر قوم
اسرائیل به تعداد دانههای شن كنار دریا باشند ،فقط عدّۀ كمی
از ایشان نجات خواهند یافت28 ».زیرا خداوند به طور كامل
و با سرعت ،به حساب تمام عالم خواهد رسید29 .و چنانکه
اشعیای نبی قبلا ً گفته بود« :اگر خداوند متعال فرزندانی برای
ما باقی نگذاش���ته بود ،ما مانند شهر سدوم شده و شبیه شهر
غموره گشته بودیم».
اسرائیل و انجیل

30پس چه بگوییم؟ باید بگوییم كه ملّتهای غیر یهود كه برای
به دست �آوردن نیكی مطلق كوشش نكردند ،از راه ایمان �آن را
به دست �آوردند؛ 31حال �آنكه قوم اسرائیل كه پیوسته جویای
شریعتی بودند تا به وسیلۀ �آن نیک محسوب شوند� ،آن را نیافتند.
32چرا؟ به علّت اینكه كوششهای ایشان از روی ایمان نبود،
بلكه در اثر کارهای خودشان بود .به این ترتیب �آنها از همان
سنگی لغزش خوردند 33كه كلام خدا به �آن اشاره میکند:
«ببین در صهیون سنگی قرار میدهم
كه موجب لغزش مردم خواهد شد،
صخرهای كه از روی �آن خواهند افتاد،
ولی هرکس به او ایمان �آورد خجل نخواهد شد».
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10

ای برادران* من� ،آرزوی قلبی و اس���تدعای من از
درگاه خدا برای اسرائیل این است كه ایشان نجات
یابن���د2 .من میتوانم ش���هادت بدهم كه �آنها نس���بت به خدا
تعصب �آنان از روی �آگاهی نیست3 .زیرا راهی را
متعصبند ا ّما ّ
ّ
كه خدا به وسیلۀ �آن ،انسان را در حضور خود نیک محسوب
میکند ،نشناختند و كوشیدند راه خودشان را برای به دست
�آوردن نیكی مطلق درس���ت جلوه دهند و به این دلیل تس���لیم
نیكی خدا نش���دند4 ،زیرا مسیح هدف و تمام كنندۀ شریعت
اس���ت برای هرکه ایمان �آورد و به این وسیله در حضور خدا
نیک شمرده شود.
نجات برای همه

5در مورد �آن نیكی كه از ش���ریعت به دست می�آید ،موسی
مینویسد« :هرکه شریعت را به عمل �آورد به وسیلۀ �آن زیست
خواهد كرد6 »،ا ّما دربارۀ نیكی مطلق كه از راه ایمان به دست
می�آید میگوید« :در دل خود نگویید كیس���ت كه به �آسمان
صعود كند؟» (تا مس���یح را پایین �آورد) 7یا« :كیس���ت كه به
جهان زیرین فرو رود؟» (تا مسیح را باز از میان مردگان بیرون
�آورد8 ).او میگوید« :كلام خدا (یعنی همان پیام ایمانی كه ما
اعلام میکنیم) نزدیک توست� ،آن بر لبها و در قلب توست»،
9زیرا اگر با لبان خود اعتراف كنی كه عیسی ،خداوند است
و در قلب خود ایمان �آوری ك���ه خدا او را پس از مرگ زنده
ساخت ،نجات خواهی یافت10 .زیرا انسان با قلب ایمان می�آورد
و نیک محسوب میگردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف
میکند و نجات میباید11 .کتابمقدّس میفرماید« :هرکه به
او ایمان �آورد هرگز خجل نخواهد ش���د12 ».پس هیچ تفاوتی
میان یهودیان و غیر یهودیان نیست زیرا خدای واحد ،خداوند
همه است و نسبت به همۀ کس���انیکه به او روی می�آورند،
بیاندازه بخشنده اس���ت؛ 13زیرا «هر کس که نام خداوند را
بخواند ،نجات خواهد یافت».
14ا ّما اگر به او ایمان نیاوردهاند ،چگونه میتوانند به او روی
�آورند؟ و چگونه میتوانند به كس���ی ایمان �آورند كه دربارۀ او
چیزی نشنیدهاند؟ و چگونه میتوانند بدون حضور کسیکه �آن
پیام را اعلام كند ،چیزی بشنوند؟ 15و �آنها چگونه میتوانند پیام
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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را اعلام كنند اگر برای این كار فرستاده نشده باشند؟ چنانکه
كتابمقدّس میفرماید« :چه خوش است قدمهای کسانیکه
بش���ارت میدهند16 ».ا ّما همه� ،آن بش���ارت را نپذیرفتند زیرا
خود اشعیا میفرماید« :خداوندا چه كسی پیام ما را باور كرده
است؟» 17پس ایمان از شنیدن پیام پدید می�آید و پیام ما كلام
مسیح است.
18ا ّما میپرس���م�« :آیا ممكن اس���ت كه �آنها پیام را نش���نیده
باشند؟ البتّه شنیدهاند،
زیرا صدای ایشان به سرتاسر جهان
و سخن �آنها به دور افتادهترین نقاط دنیا رسیده است».
19باز میپرسم� :آیا قوم اسرائیل این را نمیدانست؟ قبل از همه،
موسی میگوید:
«من به وسیلۀ کسانیکه حتّی قومی به شمار نمی�آیند،
حسادت شما را بر میانگیزم
و توسط قومی نادان،
شما را به خشم خواهم �آورد».
20و اشعیا با جسارت بیشتر میگوید:
«كسانی مرا یافتند كه طالب من نبودند
و خود را به كسانی ظاهر ساختم كه جویای من
نبودند».
21ا ّما دربارۀ قوم اسرائیل میگوید« :تمام روز با �آغوش باز منتظر
بازگشت این قوم نافرمان و سركش هستم».

11

رحمت خدا نسبت به اسرائیل

پس میپرسم� :آیا خدا قوم خود را رد كرده است؟
به هیچ وجه! خود من اسرائیلی و فرزند ابراهیم و از
طایفۀ بنیامین هستم2 .خدا قومی را كه از ابتدا برگزیده بود،
رد نكرده اس���ت� .آیا نمیدانید کتابمقدّس دربارۀ الیاس چه
میفرماید؟ وقتی الیاس علیه اسرائیل به خدا شكایت میکند،
میگوی���د«3 :خداوندا ،انبیای تو را کش���تهاند و قربانگاههای
تو را ویران ساختهاند و من تنها باقیماندهام و اینک �آنان قصد
جان مرا دارند4 ».ا ّما خدا چه پاس���خی به او داد؟ او فرمود:
«من هفت هزار مرد ك���ه در جلوی بت بعل زانو نزدهاند برای
خود نگاه داشتهام5 ».پس همچنین در حال حاضر تعداد كمی
2081

رومیان 11

كه خدا بر اثر فیض خود برگزیده اس���ت ،وجود دارند6 .اگر
این از فیض خداست ،دیگر بس���ته به کارهای انسانی نیست
و ا ّما اگر به کارهای انس���ان مربوط است ،دیگر فیض معنایی
نخواهد داشت.
7پس مقصود چیست؟ مقصود این است كه قوم اسرائیل �آنچه
را كه میطلبید نیافته است .برگزیدگان �آن را یافتند و سایرین
نسبت به �آن بیاعتنا گردیدند8 ،چنانکه كلام خدا میفرماید:
«خدا یک حالت بیح ّس���ی به ایشان داد ،یعنی چشمانی كه
نمیبیند و گوشهایی كه نمیشنود و حتّی تا به امروز این حالت
ادامه یافته است9 ».و داوود میگوید:
«سفرۀ �آنها برای ایشان تله و دام
و سنگ لغزشدهنده و عقوبت باد.
 10چشمان �آنان تار گردد تا نبیند
و پشت ایشان زیر بار تا ابد خم شود».
11از شما میپرسم� :آیا این لغزش یهودیان برای شكست كامل
�آنها ب���ود؟ به هیچ وجه ،بلكه تا در اثر خطای �آنها ،نجات به
غیر یهودیان برس���د و این باعث َرشک و حسادت �آنان شود.
12حال اگر خطای �آنها موجب دولتمندی جهان و شكس���ت
ایشان موجب س���عادتمندی ملل گردیده اس���ت ،تص ّور كنید
این بركات چقدر بیشتر خواهد بود ،هرگاه تعداد یهودیان به
كمال برسد!
نجات غیر یهودیان

13اكنون ای غیر یهودیان ،روی سخن من با شماست و چون
خود من رس���ولی برای غیر یهودیان هستم به م�أموریت خویش
افتخار میکنم14 .شاید با این روش بتوانم حسادت قوم خود
را برانگیزم و از این راه بعض���ی از �آنان را نجات دهم15 ،زیرا
اگر رد شدن �آنها سبب �آشتی جهان با خدا شد ،برگشت �آنان
چه نتیجهای جز رستاخیز از مردگان خواهد داشت؟
16اگر اولین مشت خمیر تقدیس شده باشد بق ّیۀ �آن نیز مقدّس
است و اگر ریشۀ درخت تقدیس ش���ده باشد شاخههایش نیز
مقدّس میباشند17 .ا ّما اگر بعضی از شاخهها بریده شدهاند و تو
که نهال زیتون جنگلی بودی به جای �آنها پیوند شدی و در ریشه
و چربی زیتون شریک گردیدی18 ،به برتری خود به شاخههای
بریده شده فخر نكن و اگر فخر میکنی ،بهخاطر داشته باش
كه تو حامل ریشه نیستی ،بلكه ریشه حامل توست.
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19ا ّما تو خواهی گفت« :شاخهها بریده شدند تا من پیوند گردم».
20درست است ،ولی �آنها به علّت بیایمانی بریده شدند و تو به
وسیلۀ ایمان در �آنجا میمانی پس مغرور نباش ،بلكه بترس21 .زیرا اگر
خدا از بریدن شاخههای طبیعی خودداری نكرد ،از تو نیز صرفنظر
نخواهد نمود22 .پس مهربانی و سختگیری خدا را فراموش نكن.
او نسبت به �آنانیكه دور افتادهاند سختگیر است ا ّما نسبت به تو
مهربان است به شرط اینكه در مهربانی او بمانی وگرنه تو نیز بریده
خواهی شد23 .اگر یهودیان نیز در بیایمانی خود پافشاری نكنند
دوباره پیوند خواهند شد ،زیرا خدا قادر است كه �آنان را دوباره
پیوند نماید24 .زیرا اگر تو كه از زیتون جنگلی بریده شدی و به
طور غیر طبیعی به زیتون اهلی پیوند گردیدی ،چقدر �آسانتر است
كه این شاخهها به درخت همجنس خود پیوند شوند.
رحمت خدا برای همه

25ای برادران* من ،برای اینكه شما گرفتار خودپسندی نشوید
میخواهم حقیقتی را برای شما فاش سازم و �آن این است كه
یک حالت بیح ّس���ی روحانی موقّت قوم اس���رائیل را فراگرفته
اس���ت تا �آن زمانیكه تعداد افراد ملل كه قبلا ً مع ّین شدهاند،
تكمیل گردد26 .و بعد تمام قوم اسرائیل ،نجات خواهند یافت.
چنانکه كتابمقدّس میفرماید:
«نجاتدهنده از صهیون خواهد �آمد
و بیدینی را از خاندان یعقوب برخواهد داشت.
 27و در �آن هنگام كه گناهانشان را بر طرف سازم،
این پیمان را با �آنها خواهم بست».
28از لح���اظ انجیل ،یهودیان دش���منان خدا هس���تند و این به
نفع شماست .ا ّما از لحاظ انتخاب الهی ،بهخاطر اجدادشان
هنوز محبوبند29 .زیرا نعمات خدا و دعوت او برگشت ناپذیر
است30 .ای غیر یهودیان ،همانطور كه شما زمانی نسبت به
خدا نافرمان بودید ولی اكنون بهسبب نافرمانی یهودیان رحمت
یافتهای���د31 ،همچنین در حال حاضر �آنها یاغی هس���تند تا به
وسیلۀ �آن رحمتی كه به ش���ما رسیده است� ،آنها نیز از این به
بعد رحمت یابند32 .زیرا خدا تمام مردم را گرفتار «نافرمانی»
كرده است تا بر همه تر ّحم فرماید.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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33دولتمندی خدا چقدر عظیم و حكمت و معرفت او چقدر
عمیق اس���ت! هدفهای او غیرقابل درک و راههای او غیرقابل
فهمند! 34زیرا
«كیست كه افكار خدا را درک نموده
یا كیست كه او را نصیحت کند».
« 35چه كسی چیزی به خدا تقدیم كرده است
تا �آن را از او پس بگیرد؟»
36زیرا سرچشمه و وسیله و مقصد همهچیز خداست .به او تا
ابد جلال باد� ،آمین.

12

زندگی جدید در مسیح

بنابراین ای برادران* من ،با تو ّجه به این رحمتهای
الهی ،از شما در خواست میکنم بدنهای خود را به
عنوان قربانی زنده و مقدّس كه پسندیدۀ خداست ،به او تقدیم
كنید .عبادت روحانی و معقول شما همین است2 .همشكل
این جهان نشوید بلكه بهوسیلۀ تجدید افكار ،وجود شما تغییر
شكل یابد تا بتوانید ارادۀ خدا را تشخیص بدهید و �آنچه را كه
مفید و پسندیده و كامل است ،بشناسید.
3من به عنوان کسیکه فیض خدا نصیبش شده است ،به همۀ
شما میگویم دربارۀ خود افكار اغراق�آمیز نداشته باشید؛ بلكه به
نسبت ایمانی كه خدا به هر یک از شما داده است ،خود را با
اعتدال بسنجید4 .همانطور كه در یک بدن اعضای مختلف هست
و تمام اعضا یک وظیفه ندارند5 ،ما نیز اگرچه بسیاریم ،در اتّحاد
با مسیح ،همۀ ما یک بدن را تشكیل میدهیم و فرداًفرد نسبت به
هم اعضای یكدیگریم6 .بنابراین ما باید عطایای مختلفی را كه
خدا بر طبق فیض خود به ما داده است بكار ببریم :اگر عطیۀ ما
اعلام كلام خداست ،باید �آن را به فراخور ایمانی كه داریم انجام
دهیم7 .اگر خدمت كردن است ،باید خدمت كنیم .اگر تعلیم
دادن است ،باید تعلیم بدهیم8 .اگر تشویق دیگران است ،باید
چنان كنیم .مرد بخشنده باید با سخاوت و مدیر ،باید پركار باشد
و شخص مهربان با خوشی خدمت خود را انجام دهد.
9مح ّبت ش���ما حقیقی و صمیمی باشد .از بدی بگریزید و
به نیكی بچس���بید10 .یكدیگر را با مح ّبت مسیحایی دوست
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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بدارید و هرکس به دیگری بیش���تر از خود احترام نماید11 .با
كوشش خس���تگی ناپذیر و با ش���وق و ذوق ،خدا را خدمت
كنید12 .امیدتان مایۀ شادی ش���ما باشد و در رنج و مصیبت
صابر باشید و از دعا كردن خسته نشوید13 .در رفع احتیاجات
مقدّسین شركت نمایید و همیشه مهماننواز باشید.
14بركت خدا را برای �آنانی كه به شما جفا میرسانند بخواهید،
برای �آنان طل���ب بركت كنید ،نه لعن���ت15 .با خوش���حالان
خوشحالی كنید و با ماتمیان ماتم نمایید16 .تبعیض قایل نشوید،
مغرور نباشید و از معاشرت با حقیران خودداری نكنید و خود
را از دیگران داناتر نشمارید.
17به هیچکس به عوض بدی ،بدی نکنید .مواظب باش���ید
كه تمام كارهای شما در نزد مردم نیكو باشد18 .حتّیالامكان
تا �آنجا كه مربوط به شماس���ت با همۀ مردم در صلح و صفا
زندگی كنید19 .ای دوس���تان عزیز ،ب���ه هیچ وجه انتقام خود
را نگیری���د ،بلك���ه �آن را به مكافات الهی واگ���ذار كنید ،زیرا
کتابمقدّس میفرماید :خداوند میگوید« :من مجازات میکنم
و من جزا خواهم داد20 .بلكه اگر دش���من تو گرسنه است او
را سیر كن و اگر تشنه است به او �آب بده؛ زیرا این کار تو او
را شرمنده میسازد21 ».مغلوب بدی نشوید ،بلكه بدی را با
خوبی مغلوب سازید.

13

وظیفۀ ما نسبت به زمامداران

همه باید از اولیای امور اطاعت نمایند ،زیرا بدون
اجازۀ خدا هیچ قدرتی وجود ندارد و زمامداران
فعلی را خدا منصوب ك���رده اس���ت2 .از این جهت هرکه با
�آنها مخالفت كند ،با �آنچه خدا برقرار كرده اس���ت مخالفت
میکند و با این کار ،خود را محكوم خواهد س���اخت3 .زیرا
فرمانراوایان باعث وحش���ت نیكوكاران نیستند ،بلكه بدكاران
باید از �آنها بترس���ند� .آیا میخواهی از زمامداران ترسی نداشته
باش���ی؟ در این صورت نیك���ی كن و او تو را خواهد س���تود.
4چونكه او خادم خداست و برای خیریّت تو كار میکند .ا ّما
اگر كار نادرست انجام دهی از او هراسان باش ،زیرا او بیسبب
صاحب شمشیر نیس���ت ،بلكه خادم خداست تا غضب خدا
را در م���ورد خطاكارن اجرا نمای���د5 .بنابراین باید از صاحبان
قدرت اطاعت كنید ،نه تنها بهسبب غضب خدا ،بلكه بهخاطر
�آسایش وجدان خود نیز.
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6و به همین س���بب است كه ش���ما مالیات میپردازید زیرا
اولیای امور ،خادمان خدا هستند و به این دلیل مشغول انجام
وظایف خود میباش���ند7 .پس ِدین خود را نسبت به همه ادا
كنید :مالیات را به مستحق مالیات و عوارض را به م�أمور وصول
عوارض بپردازید و �آن كسی را كه سزاوار احترام است ،احترام
كنید و صاحبان ع ّزت را عزیز بدارید.
وظیفۀ ما نسبت به یكدیگر

8هیچ چیز به كسی مقروض نباشید ،به جز مح ّبت به یكدیگر.
کسیکه دیگران را مح ّبت كند ،شریعت را بجا �آورده است.
9همۀ احكام خدا :زنا نكن ،قتل نكن ،دزدی نكن ،طمع مورز،
و هر حكم دیگر در این حكم كه «همس���ایهات را مانند جان
خود دوست بدار »،خلاصه ش���ده است10 .کسیکه همسایۀ
خود را دوست دارد ،به او بدی نمیکند .پس مح ّبت اجرای
كامل تمام شریعت است.
11بهعلاوه شما میدانید كه ما در چه زمانی هستیم و میدانید
كه موقع بیدار شدن از خواب رسیده است .امروز نجات ما از
�آن روزی كه ایمان �آوردیم ،نزدیكتر است12 .شب تقریباً گذشته
و روز نزدیک است ،پس كارهای تاریکی را مانند لباس كهنه
از خود دور اندازیم و ِزرِه نور را بپوش���یم13 .چنان رفتار كنیم
كه شایستۀ كسانی باشد كه در روشنایی روز به سر میبرند و
از ع ّیاشی و مستی و ِفسق و هرزگی یا نزاع و حسد بپرهیزیم.
14خود را با عیسی مسیح خداوند مسلّح سازید و دیگر در فكر
ارضای خواهشهای نفسانی خود نباشید.

14

انتقاد و قضاوت

شخصی را كه در ایمان ضعیف است ،در میان
خود بپذیرید ،ولی نه به منظور مباحثه دربارۀ عقاید
او2 .ایمان یک نفر به او اجازه میدهد ،هر غذایی را بخورد ا ّما
کسیکه ضعیف است ،فقط سبزیجات میخورد3 .کسیکه هر
غذایی را میخورد نباید كسی را كه فقط سبزیجات میخورد
خوار بشمارد و همچنین شخص پرهیزکار نباید كسی را كه هر
غذایی را میخورد محكوم سازد ،زیرا خدا او را پذیرفته است.
4تو كیستی كه دربارۀ خادم شخص دیگری قضاوت كنی؟ اینكه
�آیا �آن خادم در خدمت خود موفّق میشود یا نه ،فقط مربوط
به ارباب اوست ،ولی او موفّق خواهد شد ،زیرا ارباب �آسمانی
او قادر است این كار را برای او انجام دهد.
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5یک نفر یک روز را از روزهای دیگر مهمتر میداند ،حال
�آنكه ش���خص دیگری همه را یكسان میشمارد .هرکس باید
در عقیدۀ خود کاملا ً خاطر جمع باش���د�6 .آنكه روز مع ّینی را
بزرگ میش���مارد ،برای خاطر خداوند چنین میکند و او كه
هر غذایی را میخورد ،باز برای خاطر خداوند میخورد ،زیرا
او برای خوراک خود خدا را شكر میكند .و از طرف دیگر،
ش���خص پرهیزكار بهخاطر خداوند نمیخ���ورد و او نیز از خدا
سپاس���گزاری میکند7 .هیچیک از ما فقط برای خود زندگی
نمیکند و یا فقط برای خود نمیمیرد ،اگر زیس���ت میکنیم،
برای خداوند زندگی مینماییم 8و اگر بمیریم ،برای خداوند
میمیریم .پ���س خواه زنده و خ���واه مرده ،متعلّ���ق به خداوند
هستیم9 .زیرا به همین سبب مسیح ُمرد و دوباره زنده شد تا
خداوند مردگان و زندگان باشد10 .پس تو چرا دربارۀ برادر یا
خواهر خود قضاوت میکنی؟ یا چرا برادر یا خواهرت را تحقیر
مینمایی؟ همۀ ما پیش كرس���ی قضاوت خدا خواهیم ایستاد.
11زیرا كلام خدا میفرماید:
«خداوند میگوید ،به حیات خودم سوگند
که همه در برابر من به زانو در�آمده
با زبان خود خدا را ستایش خواهند نمود».
12پس هر یک از ما باید حساب خود را به خدا پس بدهیم.
وظیفۀ ما نسبت به اشخاص ضعیف

13بنابراین از قضاوت كردن دربارۀ یكدیگر خودداری كنیم
و در عوض تصمیم بگیرید كه وس���یلۀ لغزش یا رنجش در راه
ایمانداران نش���وید14 .من میدانم و مخصوصاً در اثر اتّحاد با
عیسی خداوند ،یقین دارم كه هیچ چیز به خودی خود ناپاک
نیست ،ا ّما برای کسیکه �آن را ناپاک میداند ،ناپاک است.
15و اگر دیگران بهخاطر غذایی كه تو میخوری �آ ُزرده شوند،
دیگر از روی مح ّبت رفت���ار نمیکنی .نگذار �آنچه میخوری،
موجب هلاكت شخصی كه مسیح در راه او ُمرد ،بشود16 .و
نگذارید �آنچه برای شما مجاز است ،باعث شود كه دیگران
از شما بدگویی كنند17 ،زیرا پادشاهی خدا خوردن و نوشیدن
نیست؛ بلكه ش���امل نیكی و �آرامش و خوشی در روحالقدس
اس���ت18 .هرکه مسیح را به این طریق خدمت میکند ،مورد
پسند خدا و مقبول انسان است.
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19پس �آنچه را كه موجب صلح و سازش و تقویت یكدیگر
میش���ود ،دنبال كنیم20 .كار خدا را بهخاطر خوردن غذا
خراب نكنید .تمام خوراکیها پاک هستند ،ا ّما گناه دارد
اگر كس���ی به وس���یلۀ �آنچه میخورد باعث لغزش ش���خص
دیگری بش���ود21 .همچنین اگر خوردن گوش���ت یا شراب
یا انجام كاره���ای دیگر تو موجب لغزش یا رنجش دیگری
شود ،بهتر است از �آن دست بكش���ی22 .پس عقیدۀ خود
را دربارۀ این مطل���ب بین خود و خدا نگهدار .خوش���ا به
حال کس���یکه وقتی كاری انجام میدهد ،وجدانش او را
س���رزنش نمیکند23 .ا ّما اگر با وجدان ناراحت چیزی را
بخورد محكوم اس���ت ،زی���را مطابق �آنچ���ه وجدانش به او
میگوید عمل نكرده اس���ت و هر عملی كه از روی اعتقاد
نباش���د ،گناه اس���ت.

15

در فكر دیگران بودن

ما كه در ایمان قوی هستیم ،وظیفه داریم كه ناتوانی
افراد ضعیف را تح ّمل كنیم و در فكر راحتی خود
نباش���یم؛ 2بلكه بهخاطر خیریّت و تقوی���ت اطرافیان خود در
فكر راحتی �آنها باشیم3 .زیرا مسیح نیز در فكر راحتی خود
نبود .چنانکه کتابمقدّس میفرماید« :اهانتهای �آنانی كه به
تو اهانت میکردند ،به من رس���ید4 ».زیرا هرچه در گذشته
در کتابمقدّس نوش���ته ش���د ،برای تعلیم ما بود تا به وسیلۀ
بردباری و دلگرمیای كه كلام خدا میبخشد ،امیدوار باشیم.
5خدایی كه سرچشمه بردباری و دلگرمی است عنایت فرماید
تا با پیروی از مس���یح عیس���ی همفكر باش���ید 6و همه با هم
یكدل و یک زبان خدا را كه پدر خداوند ما عیس���ی مسیح
اس���ت س���تایش كنید.
بشارت دادن به همه

7پس همانطور كه مس���یح ش���ما را پذیرفته است ،شما نیز
یكدیگر را برای جلال خدا بپذیرید8 .مقصود این اس���ت كه
مسیح ،خادم قوم اس���رائیل گردید تا �آن وعدههایی را كه خدا
به نیاکان �آنان داده بود ،تح ّقق بخش���د 9و در نتیجه صداقت
خدا ثابت شود و تا ملل جهان خدا را برای رحمت او تمجید
نمایند .چنانکه كتابمقدّس میفرماید:
«از این جهت تو را در میان ملل ستایش خواهم كرد
و نام تو را با سپاسگزاری به زبان خواهم �آورد».
2088

رومیان 15

10و در جای دیگر میفرماید:
«ای ملّتها ،با قوم او شادی كنید».
11و باز در جای دیگر میفرماید:
«ای تمامی قومها ،خداوند را سپاس خوانید!
و ای تمامی مردم ،او را ستایش کنید».
12و اشعیا نیز میگوید:
«ریشۀ َیسی خواهد �آمد
و او برای حكومت بر ملّتها می�آید
و امید ملل بر او خواهد بود».
13خدا كه سرچش���مه امید است ،شما را به وسیلۀ ایمانتان
چنان با شادی و �آرامش كامل پر سازد كه با نیروی روحالقدس
امید شما روزبهروز بیشتر شود.
مأموریت پولس

14ای برادران* من ،خود من در مورد ش���ما خاطر جمع
هستم كه سرش���ار از نیكی و كمال معرفت بوده و قادر به
تعلیم یكدیگر هستید15 .ا ّما در این نامه ،پارهای از مطالب
را با كمال جسارت به ش���ما یاد�آور شدم .من بهخاطر �آن
فیضی كه خدا به من عنایت فرمود 16تا خدمتگزار مس���یح
عیسی برای ملّتها باشم اینطور به شما نوشتم .در خدمت
انجیل خدا ،من وظیفۀ یک كاهن را دارم تا غیر یهودیان را
به عنوان هدیهای به خدا تقدیم نمایم .هدیهای كه بهسبب
تقدیس روحالقدس مقب���ول او خواهد بود17 .پس میتوانم
از كارهایی كه برای خدا در اتّحاد با مس���یح عیسی انجام
دادهام ،افتخ���ار نمایم18 .زیرا من ج���ر�أت نمیکنم دربارۀ
چیزی جز �آنچه مس���یح توس���ط من به عمل �آورده اس���ت،
سخن بگویم .سخن من فقط دربارۀ این است كه چگونه
او ملل غی���ر یهود را به وس���یلۀ گفت���ار ،رفت���ار 19و نیروی
عجای���ب و معجزات و با قدرت روحالق���دس تحت فرمان
خود در�آورده است .به طوری که من سراسر اورشلیم را تا
«الیریكوم» پیمودهام و انجیل مسیح را همهجا منتشر كردهام.
20هدف من همیشه این بوده است كه در جاهایی كه نام
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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مس���یح به گوش مردم نرسیده است ،بش���ارت دهم .مبادا
بر شالودهای كه كس���ی دیگر نهاده ،بنا نمایم21 .چنانکه
كت���ابمق���دّس میفرمای���د:
«کسانیکه دربارۀ او چیزی نشنیدهاند ،او را خواهند دید
و �آنانی كه از او بیخبر بودهاند ،خواهند فهمید».
نقشۀ پولس برای دیدن مسیحیان روم

22همین موضوع بارها مانع �آمدن من به نزد شما شد23 .ا ّما
حال ،چون دیگر كار من در این نواحی تمام شده و همچنین
سالها مشتاق ملاقات ش���ما بودهام24 .امیدوارم در وقت سفر
خود به اسپانیا ،از شما دیدن نمایم و پس از �آنكه از شما دیدن
كردم ،در نظر دارم با كمک ش���ما به س���فر خود ادامه دهم.
25در حال حاضر بهخاطر كمک به مقدّسین مقیم اورشلیم عازم
�آنجا هستم26 ،زیرا کلیساها در مقدونیه و یونان چنین صلاح
دانستند كه برای بینوایان ایماندار اورشلیم مبالغی به طور اعانه
بفرستند27 .ایشان صلاح دانستند این كار را انجام دهند و در
ِ
مدیون یهودیان هستند .زیرا غیر یهودیان كه در
حقیقت� ،آنها
بركات روحانی یهودیان سهیم ش���دند ،موظّفند یهودیان را با
بركات ما ّدی خود خدمت كنند28 .بنابراین هروقت این م�أموریت
را انجام دادم و مبالغی را كه جمع ش���ده است به دست �آنها
سپردم ،عازم اسپانیا خواهم شد و در سر راه از شما نیز دیدن
خواهم كرد29 .و یقین دارم كه هرگاه نزد شما بیایم� ،آمدن من
با بركات فراوانی از جانب مسیح همراه خواهد بود.
30ای برادران *،به نام خداوند ما عیسی مسیح و �آن محبتّی
كه روحالقدس میبخش���د ،درخواست میكنم كه با دعاهای
خود در پیشگاه خدا همكاران جدّی من باشید31 ،یعنی دعا
كنید ،كه من از دس���ت بیایمانان در یهودیه در امان باشم و
خدمت من مورد قبول مقدّس���ین اورشلیم واقع ش���ود 32و به
این وسیله به خواست خدا با خوشی بهسوی شما بیایم و از
حضورتان نیروی تازهای بگیرم33 .خدا كه سرچشمۀ �آرامش
است ،با همۀ شما باد� ،آمین.

16

سالم پولس برای كلیسای روم

خواهر ما «فیبی» را كه خادمۀ كلیسای «كنخریا»
است به شما مع ّرفی میکنم 2تا او را در اتّحاد با

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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خداوند و �آنطور كه شایستۀ مقدّسین است بپذیرید و در تمام
مسائلی كه احتیاج به كمک شما دارد به او كمک كنید؛ زیرا
او از بسیاری ،از جمله خود من ،حمایت نموده است.
3به «پرسكله» و «اكیلا» همكاران من در مسیح عیسی 4كه
جان خود را بهخاطر من به خطر انداختهاند ،س���لام برسانید.
نه من تنها بلكه تمام كلیساهای غیر یهود نیز از ایشان ممنون
هستند5 .به كلیسایی كه در خانۀ �آنان تشكیل میشود سلام
برس���انید .من به دوست عزیز «اپنطس» كه اولین شخصی بود
كه در استان �آسیا به مسیح ایمان �آورد نیز سلام میرسانم6 .و
همچنین به مریم كه در میان شما زحمت زیاد كشیده است،
سلام برسانید7 .و به «اندرونیكاس» و «یونیاس» هموطنان من
كه با من در زندان بودند ،سلام برسانید� .آنان در میان رسولان
اشخاص برجستهای هستند و قبل از من مسیحی بودند.
8همچنین به دوس���ت عزی���زم در خداوند «امپلی���اس» 9و به
«اوربانوس» همكار من در خدمت مسیح و به «استاخیس» عزیز
10و به «اپلیس» مقبول مس���یح و به خانوادۀ «ارستبولس» سلام
برس���انید11 .به هموطن من «هیرودی���ون» و ایمانداران خانوادۀ
«نیركسوس» 12و به «طریفینا» و «طریفوسا» كه در كار خداوند
ف ّعال هستند و به دوست عزیزم «پرسیس» كه در خدمت خداوند
زحمت بسیار كشیده است 13و به «روفس» �آن مسیحی برجسته
و همچنین مادرش كه نس���بت به من نیز مانند یک مادر بوده
است ،سلام برسانید14 .سلام مرا به «اسونكرتیس»« ،فلیگان»،
«هرماس»« ،پطروباس»« ،هرمیس» و مسیحیانی كه با �آنها هستند
15و «فیلولویگانس»« ،جولیا»« ،نیریاس» ،و خواهرش و «اولیمپیاس»
و همۀ مقدّسینی كه با ایشانند ،برسانید.
16با بوس���ۀ مقدّس���انه به یكدیگر خوش�آمد بگویید .جمیع
كلیساهای مسیح به شما سلام میرسانند.
آخرین دستورات

17ای برادران* من ،از ش���ما درخواست میکنم از �آنانیكه
خلاف �آن تعلیمی كه یافتهاید ،باعث تفرقه میشوند و دیگران
را گمراه میکنند ،برحذر باشید و از �آنان دوری كنید18 .زیرا
چنین افرادی در حقیقت بندگان خداوند ما مسیح نیستند ،بلكه
امیال خود را بندگی میکنند و مردم ساده لوح را با تعارف و
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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تملّق فریب میدهند19 .وفاداری شما نسبت به انجیل در نزد
همه معروف است و من هم از این موضوع شادمانم ،ا ّما �آرزو
دارم كه در نیكوكاری ،ورزی���ده و در بدی كردن ،بیتجربه
باشید20 .و خدایی كه سرچشمۀ �آرامش است ،بزودی شیطان
را زیر پاهای ش���ما خواهد كوبید .فیض خداوند ما عیس���ی
مس���یح با ش���ما باد.
«21تیموتاؤس» همكار من به شما سلام میرساند و همچنین
«لوسیوس» و «یاسون» و «سوسیپاطوس» هموطنان من 22و نیز
خودم «طرتیوس» منشی پولس در نوشتن این نامه به شما درود
مسیحی میفرس���تم«23 .غایوس» میزبان من ،كه میزبان تمام
كلیسا هم هست و نیز «ارس���طوس» خزانهدار شهر و برادر ما
«كوارطس» به شما سلام میرسانند24[ .فیض خداوند ما عیسی
مسیح با همۀ شما باد� ،آمین].
دعای شكرگزاری

25اكنون به او كه قادر اس���ت مطابق مژدهای كه من اعلام
میکنم ،یعنی پیام مربوط به عیسی مسیح و بر طبق افشای �آن
حقیقت پنهانی كه قرنهای دراز مخفی بود 26و در حال حاضر
مكش���وف شده و به وس���یلۀ نوش���تههای انبیا به حكم خدای
جاودان به تمام ملّتهای جهان �آشكار گردید تا �آنها ایمان �آورند
و اطاعت نمایند ،به او كه قادر اس���ت شما را قوی و استوار
سازد27 ،به �آن خدایی كه دانای یكتاست ،به وساطت عیسی
مسیح پیوسته تا ابد جلال باد! �آمین.
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کلیسای شهر قرنتس
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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کلیسای شهر قرنتس
معرفی کتاب
ّ

نامۀ اول پولس به قرنتیان بهخاطر این نوشته شد كه مسائل و
مشكلاتی كه در زندگی و ایمان كلیسای قرنتس وجود داشت
مورد بحث قرار بگیرد .كلیسای قرنتس توسط پولس بنیاد نهاده
شده است .در �آن زمان قرنتس یكی از شهرهای بزرگ یونان
و مركز استان اخائیه از استانهای روم بود و اهم ّیت �آن بهخاطر
امور اقتصادی ،فرهنگ افتخار�آمیز ،فس���اد اخلاقی گسترده و
گوناگونی مذاهب بود.
مسائلی که پولس در این نامه به �آنها اشاره میکند :تفرقه و
فساد اخلاقی در كلیسا ،مسئله امور جنسی و ازدواج ،موضوع
وجدان ،ترتیبات كلیس���ایی ،عطایای روحالقدس و رس���تاخیز
میباشند .پولس عمیقاً نشان میدهد كه چگونه انجیل به این
سؤالات پاسخ میدهد.
فصل  13كه مح ّبت را به عنوان بهترین عطیۀ خدا به قومش
مع ّرف���ی میكند ،معروفترین قس���مت این نامه ش���ناخته ش���ده
است.
تقسیمبندی كتاب

مقدّمه 11:9-
تفرقه در كلیسا 101:21-4:
امور جنسی و زندگی خانوادگی 15:40-7:
مسیحیان و بتپرستان 18:1-11:
زندگی و پرستش كلیسایی 211:40-14:
رستاخیز عیسی مسیح و ایمانداران 115:58-
هدایا برای مسیحیان یهودیه 116:4-
مطالب شخصی و خاتمه 516:24-
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1

از طرف پولس كه به ارادۀ خدا دعوت ش���د تا رس���ول
مسیح عیسی باشد و از طرف برادر ما سوستانیس
2به كلیسای خدا كه در ش���هر قرنتس است ،یعنی به همۀ
�آنانی كه در اتّحاد با عیسی مس���یح مقدّس خوانده شدهاند و
به مقام مقدّس دعوت شدهاند و به همۀ کسانیکه در همهجا
نام عیسی مسیح را كه خداوند �آنان و خداوند ماست به زبان
می�آورند.
3پدر ما خدا و عیس���ی خداوند فیض و �آرامش به شما عطا
فرماید.
شكرگزاری

4همیش���ه خدا را بهخاطر �آن فیضی كه او در عیسی مسیح
به شما عطا فرموده اس���ت ش���كر میکنم5 ،زیرا در اتّحاد با
مس���یح از هر لحاظ از جمله در كمال سخنوری و معلومات
غنی شدهاید6 .شهادت ما دربارۀ مسیح در بین شما به نتیجه
رس���یده اس���ت7 .و ش���ما درحالیکه انتظار ظهور خداوند ما
عیسی مسیح را میکشید ،از هیچیک از عطایای روحالقدس
بینصیب نیستید8 .او شما را تا به �آخر استوار خواهد داشت
تا در روز خداوند ما عیسی مسیح بدون عیب و نقص حاضر
شوید9 .خدا شما را دعوت كرده است تا در حیات پسر او،
خداوند ما عیسی مسیح شریک و سهیم شوید و او همیشه به
قول خود وفادار است.
تفرقه در كلیسا

10ای برادران* من ،به نام خداوند ما عیس���ی مسیح از شما
درخواس���ت میکنم كه همۀ شما در �آنچه كه میگویید توافق
داشته باشید و دیگر بین شما اختلاف و نفاقی نباشد بلكه با
*
یک فكر و یک هدف کاملا ً متّحد باشید11 .زیرا ای برادران
من ،اعضای خان���وادۀ «خلوئی» ب���ه من خب���ر دادهاند كه در
میان شما نزاعهایی وجود دارد12 .منظورم این است كه یكی
میگوید« :من طرفدار پولس هستم ».و دیگری میگوید« :من
طرفدار اپلس هس���تم� ».آن یكی خود را پیرو پطرس میداند و
دیگری خود را پیرو مسیح! �13آیا مسیح به دستهها تقسیم شده
است؟ �آیا پولس برای ش���ما مصلوب گردید؟ �آیا به نام پولس
تعمید گرفتید؟!
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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14خدا را شكر كه هیچیک از شما را جز كرسپوس و غایوس
تعمید ندادم15 .بنابراین هیچکس نمیتواند ا ّدعا كند كه من او
را به نام خود تعمید دادهام�16 .آری من همچنین خانوادۀ استیفان
را نیز تعمید دادم ،ولی جز ایشان دیگر كسی را بهخاطر ندارم
كه تعمید داده باشم17 .به هر حال مسیح مرا نفرستاد كه تعمید
دهم ،بلكه تا بشارت دهم و او نمیخواست كه من با فصاحت
كلام سخن بگویم ،مبادا قدرت صلیب او بیاثر شود.
مسیح ،قدرت و حكمت خدا

18پیام صلیب برای �آنانی كه در راه هلاكت هستند ،پوچ و
بیمعنی اس���ت ولی برای ما كه در راه نجات هستیم ،قدرت
خداست19 .چنانکه کتابمقدّس میفرماید:
«حكمت حكیمان را باطل
و فهم دانشوران را زایل خواهم كرد».
20پس كجاس���ت حكیم؟ كجاس���ت دانش���ور؟ و یا كجاست
بحثكنندۀ این جهان؟ خدا نش���ان داده است ،كه حكمت
این جهان پوچ و بیمعنی است.
21خ���دا در حكمت خویش چنین مق��� ّرر فرمود كه جهانیان
نتوانند با حكمت خود او را بشناسند بلكه صلاح دانست كه
به وس���یلۀ همین پیام پوچ و بیمعنی ما ،ایمانداران را نجات
بخشد22 .یهودیان خواستار معجزات هستند و یونانیان دانش
و حكمت را دنبال میکنند23 ،ا ّما ما مسیح مصلوب شده را
اعلام میکنیم ،اگر چه این موضوع برای یهودیان سبب لغزش
و رنجش و ب���رای یونانیان پوچ و بیمعنی اس���ت24 ،ا ّما برای
کسانیکه خدا �آنها را دعوت كرده اس���ت خواه یهود ،خواه
یونانی مسیح قدرت خدا و حكمت اوست25 ،زیرا �آنچه در مورد
خدا جهالت محسوب میشود از حكمت �آدمیان حكیمانهتر
و ضعف خدا از قدرت انسان قویتر است.
26ای برادران* من ،بهخاطر داشته باشید ،در �آن هنگام كه
خدا ش���ما را دعوت كرد چه نوع اش���خاصی بودید .از روی
معیارهای این جهان اكثر ش���ما اف���رادی حكیم ،با نفوذ ،و یا
نجیبزاده نبودید27 .بلكه خدا عمداً �آنچه را كه جهانیان پوچ
و بیمعنی میشمارند برگزید تا حكیمان را خجل سازد و �آنچه
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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را كه جهانیان ضعیف میپندارند انتخاب كرد تا نیرومندان را
شرمنده سازد28 .خدا �آنچه را كه دنیا خوار و خفیف و حتّی
نیستی میشمارد برگزید تا جهان هس���تیها را براندازد29 ،تا
هیچ انسانی در حضور او دلیلی برای فخر كردن نداشته باشد.
30خدا شما را با مسیح عیسی متّحد ساخت و مسیح را برای
م���ا حكمت ،نیكی مطل���ق ،پاكی و �آزادی گردانیده اس���ت.
31بنابراین چنانکه كل���ام خدا میفرماید« :هرکه بخواهد فخر
كند ،باید به خداوند فخر نماید».

2

پیام ما :مسیح مصلوب شده

ای برادران* من ،وقتی من برای اعلام اس���رار الهی به
نزد شما �آمدم ،با فصاحت و فلس���فۀ انسانی نیامدم،
2زیرا من تصمیم گرفته بودم تا زمانیکه در میان شما هستم،
همهچیز جز عیسی مسیح مصلوب شده را فراموش كنم3 .من
با ضعف و با ترس و لرز به میان ش���ما �آمدم 4و سخن و پیام
خود را با دلایل مجذوب كنندۀ فلسفی بیان نكردم ،بلكه �آن
را با روحالقدس و قدرت او به ثبوت رس���انیدم 5تا ایمان شما
بر قدرت خدا متّکی باشد ،نه بر فلسفۀ انسانی.
حكمت الهی

6البتّه فلسفه و حكمتی هست كه �آن را در میان اشخاصی
كه در روح بالغ هستند بیان میکنیم ،ا ّما �آن حكمتی نیست كه
متعلّق به این جهان و یا حکمرانان این جهان باشد -حكمرانانی
كه به سوی نابودی پیش میروند7 -بلكه حكمت مرموز خدا را
كه از چشم �آدمیان پوشیده بود و خدا �آن را از ازل برای جلال
ما قرار داده بود ،ابراز میکنی���م8 .هیچیک از حكمرانان این
جهان این را نفهمیدند ،زیرا اگر فهمیده بودند ،خداوند جلال
را مصلوب نمیکردند9 .ا ّما چنانکه کتابمقدّس میگوید:
«�آنچه را كه هرگز چشمی ندیده و گوشی نشنیده
و بهخاطر انسانی خطور نكرده است،
خدا برای دوستداران خود مه ّیا نموده است».
10خدا اینهمه را به وسیلۀ روح خود از راه الهام به ما �آشكار
ساخته است؛ زیرا روحالقدس همهچیز حتّی ُعمق ن ّیات الهی
را كشف میکند11 .كیست كه بهتر از روح شخص با باطن
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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او �آشنا باشد؟ به همان طریق ،هیچکس جز روح خدا با خدا
�آشنا نیست12 .روحی را كه ما به دست �آوردهایم متعلّق به این
جهان نیست ،بلكه از جانب خداست تا عطایایی را كه او به
ما عنایت فرموده است بشناسیم.
13ما دربارۀ این حقایق با عباراتی كه از حكمت انسان ناشی
میشود س���خن نمیگوییم ،بلكه با �آنچه كه روحالقدس به ما
می�آموزد .و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی
بیان مینماییم14 .کس���یکه روحانی نیست ،نمیتواند تعالیم
روح خدا را بپذیرد ،زیرا به عقیدۀ او این تعالیم پوچ و بیمعنی
هستند و در واقع ،چون تش���خیص اینگونه تعالیم محتاج به
بینش روحانی است� ،آنها نمیتوانند �آن را درک كنند15 .ولی
شخص روحانی قادر اس���ت دربارۀ همهچیز قضاوت كند ولی
هیچکس نمیتواند دربارۀ او درست قضاوت نماید16 .زیرا به
قول کتابمقدّس:
«چه كسی افكار خدا را میداند؟
و چه كسی میتواند او را نصیحت کند؟»
به هر حال ،ما اكنون میتوانیم مثل مسیح فكر كنیم!

3

خدمتگزاران خدا

و ا ّما ای برادران* من ،من نتوانس���تم همانطور كه با
افراد روحانی صحبت میکنم ،با شما سخن گویم؛
بلكه ناچار شدم ،همانطور که با اشخاص نفسانی یا کسانیکه
در ایمان به مسیح هنوز ُخردسال هستند با شما صحبت كنم.
2به شما شیر دادم ،نه غذای بزرگسالان را ،زیرا برای �آن �آماده
نبودید و هنوز هم �آماده نیستید3 .چون شما هنوز هم نفسانی
هستید .وقتی حسادت و نزاع در میان شما هست� ،آیا این نشان
نمیدهد كه نفسانی هستید و مثل سایر مردم رفتار میکنید؟ 4وقتی
یكی میگوید« :من طرفدار پولس هستم ».و دیگری میگوید:
«من طرفدار اپلس هستم� ».آیا مثل سایر مردم نیستید؟
�5آخر ،اپلس كیس���ت؟ پولس كیس���ت؟ �آنان فقط خادمانی
هس���تند كه با اج���رای م�أموریتی كه خداوند به ایش���ان داده،
وسیلۀ ایمان ش���ما گردیدند6 .من كاشتم ،اپلس �آبیاری كرد،
ولی اصل كار یعنی رشد و نمو با خداست7 .کسیکه میکارد
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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و یا کسیکه �آبیاری میکند ،اهم ّیت زیادی ندارد ،در رشد و
نمو گیاه كار عمده با خداست8 .كارنده و �آبیاری كننده در
یک س���طح هس���تند و هر یک مطابق كار خود پاداش خواهد
گرفت9 .زیرا در خدمت خدا ،ما همكاران او هستیم و شما
مزرعۀ او و عمارت او هستید10 .من با استفاده از قدرت فیض
بخش خدا ،مانند ی���ک بنّای ماهر بنیادی گذاش���تم و اكنون
كسی دیگر بر روی �آن میسازد .هرکس باید مواظب باشد كه
روی �آن چگونه بنا میکند11 ،زیرا شالودۀ دیگری ،غیراز �آنچه
ریخته شد ،نمیتوان گذاشت و �آن شالوده عیسی مسیح است.
12بعضیها وقتی روی �آن شالوده بنایی میسازند ،طلا و نقره و
سنگهای عالی بكار میبرند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه
و كاه اس���تفاده میکنند13 .ولی چگونگی كار هرکس �آشكار
خواهد شد ،زیرا روز داوری �آن را ظاهر خواهد ساخت .چون
�آن روز با �آتش همراه خواهد ب���ود و �آتش كیف ّیت كار همه را
می�آزماید و ماه ّیتش را نشان میدهد14 .اگر �آنچه را كه �آدمی
بر روی �آن شالوده ساخته است از �آتش س���الم بیرون �آید� ،آن
شخص پاداش خود را خواهد یافت15 .ا ّما اگر كارهای دست
او سوخته شود ،پاداش خود را از دست خواهد داد ،ولی خود
او نجات خواهد یافت .مانند کسیکه از میان شعلههای �آتش
گذشته و نجات یافته باشد.
�16آیا نمیدانید كه شما معبد خدا هستید و روح خدا در شما
ساكن است؟ 17اگر كسی معبد خدا را �آلوده سازد ،خدا او را
تباه خواهد س���اخت؛ زیرا معبد خدا باید پاک و مقدّس باشد
و �آن معبد خدا شما هستید.
18هیچکس خود را فریب ندهد� .آیا كسی در میان شما هست
كه تص ّور میکند با معیارهای این جهان خردمند است؟ او باید
ابله شود تا واقعاً خردمند گردد19 .زیرا �آنچه كه از نظر این جهان
حكمت و خرد به حساب می�آید ،در نظر خدا پوچ و بیمعنی
است .چنانکه كلام خدا میفرماید« :خدا خردمندان را در نیرنگهای
خودشان گرفتار میسازد20 ».و باز میفرماید« :خداوند میداند
كه نقشههای خردمندان بیهوده است21 ».پس هیچکس نباید به
�آنچه كه انسان میكند ببالد .در واقع همهچیز به شما تعلّق دارد.
22پولس ،اپلس ،پطرس ،این جهان ،زندگی ،مرگ ،زمان حال
و زمان �آینده ،همۀ اینها متعلّق به شما و مال شماست 23و شما
مال مسیح هستید و مسیح از �آن خداست.
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رسوالن مسیح

شما باید ما را خادمان مسیح و مباشرین حقایق اسرار�آمیز
الهی بدانید2 .مسلّماً یک مباشر باید قابل اعتماد باشد.
3ا ّما اگر به وس���یلۀ شما و یا یک دادگاه انسانی داوری شوم،
برای من كوچكترین اهم ّیتی ن���دارد ،من دربارۀ خود قضاوت
نمیکنم4 .شاید من در خود عیبی نمیبینم ولی این دلیل نیست
كه من بیگناه هستم! خود خداوند است كه دربارۀ من قضاوت
خواهد ك���رد5 .پس قب���ل از روز داوری دربارۀ دیگران داوری
نكنید ،بلكه منتظر �آمدن خداوند باشید ،زیرا او �آنچه را كه در
تاریكی پنهان است در برابر نور �آشكار خواهد ساخت و ن ّیات
پنهانی �آدمیان را فاش خواهد كرد .در �آن وقت هرکس �آنطور
كه شایستۀ اوست از جانب خدا تحسین خواهد شد.
6ای برادران* من ،بهخاطر شما ،خودم و اپلس را نمونه قرار
دادم تا از ما یاد بگیرید كه «از �آنچه كه نوشته شده است نباید
تجاوز كرد ».تا هیچیک از شما خودپسندانه به یک نفر نبالد
و دیگری را خوار نشمارد7 ،زیرا كیست كه تو را برتر ساخته
است؟ جز �آنچه كه از دیگران گرفتهای ،چه داری؟ پس اگر از
كسی دیگر گرفتی ،چرا طوری به خود فخر میکنی كه گویا
از خود داشتهای؟
8اكنون دیگر تمام �آرزوهای ش���ما بر�آورده شده است! حال
همهچیز برای شما فراهم است! و اكنون بدون ما به سلطنت
رسیدهاید! ایكاش واقعاً اینطور بود تا ما نیز با شما سلطنت
میکردیم! 9چنین به نظر میرسد كه خدا ،ما رسولان را مانند
اسیران محكوم به مرگ كه در �آخر صف لشکریان قرار دارند،
به معرض نمایش گذارده و ما را در مقابل چشم تمام كاینات
چه فرشته و چه انسان -به تماشا گذاشته است�10 .آری ،بهخاطرمسیح ابله محسوب میشویم ولی ش���ما در مسیح مردمان با
شعوری هستید! ما ضعیفیم و شما قوی! ما را حقیر میشمارند و
به شما افتخار میکنند! 11تا به این ساعت ما گرسنه و تشنهایم،
لباس كافی نداریم ،كتک میخوریم� ،آواره و سرگردان هستیم؛
12با وجود این با دستهای خود كار میکنیم و زحمت میکشیم.
وقتی فُحش میشنویم ،دعای خیر میکنیم .وقتی �آزار میبینیم،
تح ّمل میکنیم13 .وقتی به ما توهین میشود با مهربانی پاسخ
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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میدهیم .ما مانند زبالۀ جهان و پسماندۀ همهچیز گشته و هنوز
هم همین حالت را داریم.
14اینها را ننوشتم تا شما را خجل سازم ،بلكه خواستم شما
را مانند فرزندان عزیز خود نصیحت نمایم15 .زیرا اگرچه شما
هزاران معلّم در مس���یح داشته باش���ید ،ولی بیشتر از یک پدر
نخواهید داشت و من با دادن بشارت انجیل مس ّبب اتّحاد شما
با مسیح عیسی شده و به این وسیله پدر شما گشتهام16 .بنابراین
از شما درخواست میکنم از من تقلید كنید17 .برای این منظور
«تیموتاؤس» را نزد شما فرستادم .او فرزند عزیز و وفادار من در
خداوند است .اصولی را كه از مسیح �آموختم و در همهجا در
كلیساها تعلیم میدهم ،او به شما یاد�آوری خواهد كرد.
18ا ّما ع ّدهای چون فكر میکنند كه من نزد شما نخواهم �آمد
مغرور شدهاند19 .ولی اگر خدا بخواهد بزودی نزد شما خواهم
�آمد و �آن وقت دیگر ا ّدعاهای اشخاص مغرور را قبول نمیکنم،
بلكه میخواهم ببینم كه قدرت �آنها تا چه ح ّد اس���ت20 .زیرا
پادشاهی خدا در حرف نیست ،بلكه از قدرت است21 .من
چگونه نزد شما بیایم؟ با شلا ّق یا با مهربانی و ملایمت؟

5

فساد اخالقی در كلیسا

در حقیقت گفته شده است كه در میان شما یکنوع
رابطۀ جنسی نامشروع وجود دارد و این عمل �آنقدر
زشت اس���ت كه حتّی در میان كافران هم پیدا نمیشود ،زیرا
میشنوم كه شخصی با زن پدر خود میخوابد2 .چرا به عوض
مقصر را از میان خود بیرون كنید ،افتخار
اینكه خجل گشته و ّ
هم میکنید؟ 3اگرچه من جسماً از شما دور هستم ،ولی روحاً
حاضرم و چنان شخص مجرم را در نام خداوند عیسی محكوم
ساختم كه گویی خودم در �آنجا حضور داشتم4 .پس وقتیکه
شما بهخاطر این مرد جمع شوید ،من هم روحاً در میان شما
هستم ،با قدرت خداوند ما عیسی5 ،این شخص را به شیطان
تسلیم كنید تا طبیعت نفسانی او نابود شده و در روز خداوند
یعنی روز داوری روحش نجات یابد.
6فخر شما در این مورد بیجاست .مگر نمیدانید كه با كمی
خمیرمایه مقدار زیادی خمیر ور می�آید؟ 7پس اگر میخواهید
خمیر تازه (فطیر) باشید (چنانکه هستید) باید خمیرمایۀ كهنه را
تماماً از میان بردارید ،زیرا مسیح كه «قربانی عید فصح» ماست،
ذبح شده است8 .بنابراین ،عید فصح را نه با خمیرمایۀ ترش
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و كهنه که خمیرمایۀ بدخواهی و ش���رارت است ،بلكه با نان
فطیر كه نان صمیم ّیت و صداقت است ،نگاه داریم.
9در نامهای به شما نوشتم كه با اشخاص شهوتران معاشرت
نكنید10 .ولی منظور من این نبود كه با تمام اشخاص شهوتران
این جهان یا طمعكاران و كلاهبرداران و یا بتپرستان كاری
نداش���ته باش���ید ،زیرا در این صورت مجبور میشوید این دنیا
را ترک كنی���د11 .بلكه مقصود من این بود كه با کس���انیکه
خود را مسیحی میدانند ولی مرتكب زنا ،طمع ،بتپرستی،
ناسزاگویی ،مستی و یا كلاهبرداری میگردند ،معاشرت نكنید
حتّی با چنین اشخاصی غذا هم نخورید.
12زیرا من با افراد خارج از كلیسا چهکار دارم كه دربارۀ �آنها
قضاوت كنم؟ وظیفۀ شما این است كه نسبت به اهل كلیسا
داوری كنید 13و داوری افرادی كه خارج از كلیسا هستند با
خدا خواهد بود� .آن مرد شریر را از میان خود برانید!

6

دربارۀ دادخواهی مسیحیان

هرگاه یكی از شما از دیگری شكایتی داشته باشد� ،آیا
جر�أت میکند به عوض اینکه اجازه دهد ،ایمانداران
موضوع را ح ّل و فصل كنند ،به دادگاه نزد داوران نادرس���ت
رجوع نمای���د؟ 2مگر نمیدانید كه ایمانداران جهان را داوری
خواهند كرد؟ و اگر شما باید جهان را داوری كنید �آیا لیاقت
�آن را ندارید كه در م���ورد موضوعات كوچک داوری نمایید؟
�3آیا نمیدانید كه ما دربارۀ فرش���تگان قضاوت خواهیم كرد؟
پس چقدر بیش���تر دربارۀ امور این زندگی! 4بنابراین اگر چنین
موضوعاتی پیش می�آید� ،آیا شما میخواهید �آنها را برای ح ّل و
فصل نزد اشخاصی ببرید كه در كلیسا هیچ اعتباری ندارند؟
5من این را میگویم تا شما شرمنده شوید! �آیا در میان شما یک
نفر عاقل كه بتواند اختلاف بین دو ایماندار را رفع كند وجود
ندارد؟! �6آیا ایمانداری علیه ایماندار دیگر به دادگاه میرود؟ و
�آیا اجازه میدهید كه بیایمانان موضوع را دادرسی نمایند؟
7در واقع شكایت كردن از یكدیگر نشانۀ ضعف و شكست
شماست� .آیا برای شما بهتر نیست كه مظلوم واقع شوید؟ �آیا
بهتر نیست كه گول كس���ی را بخورید؟ 8ولی در عوض شما
نسبت به دیگران ظلم میکنید و �آنها را گول میزنید و حتّی
با ایمانداران دیگر هم همینطور میکنید9 .مگر نمیدانید كه
مردمان نادرس���ت در پادش���اهی خدا نصیبی نخواهند داشت؟
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خود را فریب ندهید .افراد ش���هوتران ،بتپرستان ،زناكاران،
لواطگران10 ،دزدان ،طمعكاران ،مست کنندگان ،ناسزاگویان
و كلاهبرداران در پادشاهی خدا هیچ بهرهای نخواهند داشت
11و بعضی از شما �آنچنان بودید .ولی اكنون از گناهان خود
پاک شدهاید و جزء مقدّسین خدا گشته و به نام عیسی مسیح
خداوند و روح خدای ما کاملا ً نیک محسوب شدهاید.
بدنهای ما و جالل خدا

12ممكن است كسی بگوید« :در انجام هر كاری �آزاد هستم»،
ا ّما هركاری مفید نیست� .آری من در انجام هر كار �آزادم ،ا ّما
نمیگذارم كه چی���زی مرا بندۀ خود س���ازد13 .باز هم ممكن
است كسی بگوید« :خوراک برای شكم و شكم برای خوراک
است� ».آری ،ا ّما سرانجام خداوند هر دو را نابود خواهد ساخت!
بدن انسان برای شهوترانی نامشروع ساخته نشده است ،بلكه
برای خداوند است و خداوند برای بدن است14 .چنانکه خدا،
عیسی خداوند را با قدرت خود پس از مرگ زنده گردانید ،ما
را نیز زنده خواهد گردانید.
�15آیا نمیدانید كه بدنهای شما اعضای بدن مسیح هستند؟
�آیا شایسته اس���ت كه عضوی از بدن مسیح را بردارم و �آن را
عضو بدن یک فاحشه بس���ازم؟ ابداً! 16مگر نمیدانید مردی
كه با فاحشه بپیوندد جسماً با او یكی میشود؛ زیرا كلام خدا
میفرماید« :این دو یک تن خواهند بود17 ».ا ّما هرکه به خداوند
بپیوندد روحاً با او یكی است.
18از شهوترانی بگریزید .هر گناه دیگری كه انسان مرتكب
میشود خارج از بدن است ،ا ّما هرکه مرتكب گناهان جنسی
میشود ،نسبت به بدن خود گناه میکند.
�19آیا نمیدانید بدن شما معبد روحالقدس است كه خداوند
به شما بخشیده و در شما ساكن است؟ علاوه براین شما دیگر
صاحب بدن خود نیستید20 ،زیرا با قیمت گزافی خریده شدهاید.
پس بدنهای خود را برای جلال خدا بكار ببرید.

7

دربارۀ ازدواج

و ا ّما ،دربارۀ چیزهایی كه به من نوشتید :بهتر است كه
مرد ،مج ّرد بماند 2ولی چون اطراف ما پر از وسوسههای
جنسی است ،بهتر است هر مرد برای خود زنی و هر زن برای
خود شوهری داشته باشد3 .زن و شوهر باید وظایف زناشویی
خود را نسبت به یكدیگر انجام دهند4 .زن اختیار بدن خود
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را ندارد ،زیرا او متعلّق به شوهر خویش است و همچنین مرد
اختیار بدن خود را ندارد ،زیرا به زن خود تعلّق دارد5 .یكدیگر
را از حقوق زناشویی محروم نسازید مگر با رضایت طرفین برای
مدّتی از یكدیگر دوری كنید تا وقت خود را صرف راز و نیاز
با خدا نمایید .ا ّما پس از �آن روابط ش���ما در امور زناشویی به
صورت عادی برگردد ،مبادا ضعف ش���ما در این مورد باعث
شود تسلیم وسوسههای شیطان شوید.
6این یک قانون نیست ،این امتیازی است كه به شما میدهم.
7كاش همۀ شما در این مورد مانند من باشید ،ا ّما خداوند به
خاصی داده است ،به یكی ،یک جور و به
هركس اس���تعداد ّ
دیگری به نحوی دیگر.
8به افراد مج ّرد و بیوه زنها میگویم :برای ش���ما بهتر است
كه مانند من مج ّرد بمانی���د9 .ولی اگر نمیتوانید جلوی امیال
خود را بگیرید ،ازدواج كنید .زیرا ازدواج كردن از سوختن در
�آتش شهوت بهتر است.
10برای مت�أهلان دستوری دارم كه دستور خودم نیست ،بلكه
از جانب خداوند است :یک زن شوهردار نباید شوهرش را ترک
كند؛ 11ا ّما اگر چنین كند یا باید تنها بماند و یا �آنكه دوباره با
شوهرش �آشتی كند .شوهر نیز نباید زن خود را طلاق بدهد.
12به دیگران میگویم( :این را من میگویم نه خداوند) اگر
مردی مسیحی ،زنی بیایمان داش���ته باشد و �آن زن راضی به
زندگی با او باشد ،مرد نباید او را طلاق دهد13 .و همچنین زن
مسیحی كه شوهر بیایمان دارد و شوهرش راضی به زندگی با او
باشد� ،آن زن نباید شوهرش را ترک كند14 .زیرا شوهر بیایمان
به وس���یلۀ زن ایماندار با خدا تماس دارد و زن بیایمان نیز به
وسیلۀ شوهر ایماندار خود چنین تماسی با خدا خواهد داشت.
در غیر این صورت فرزندان ش���ما نجس میبودند ،حال �آنكه
اكنون از مقدّسین هستند15 .ا ّما اگر یک نفر بیایمان بخواهد
همسر مس���یحی خود را ترک كند ،مختار است .در اینگونه
موارد همسر مسیحی چه زن و چه شوهر دیگر مق ّید نیست،
زیرا خدا ما را برای زندگی �آرام خوانده اس���ت16 .ای زن ،از
كجا معلوم كه شوهرت به وسیلۀ تو نجات نیابد؟ و ای مرد،
تو از كجا میدانی كه وسیلۀ نجات زن خود نخواهی شد؟!
17به هر حال هرکس در �آن وضعی كه خدا برایش مع ّین نموده و
او را در �آن وضع خوانده است بماند .دستور من در تمام كلیساها
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این اس���ت�18 .آیا مرد مختونی دعوت خدا را پذیرفته اس���ت؟
چنین شخصی �آرزوی نامختونی نكند! �آیا كسی در نامختونی
خوانده شده است؟ او نیز نباید مختون شود! 19مختون بودن
یا نبودن اهم ّیت ندارد! �آنچه مهم است ،اطاعت از فرمانهای
خداست20 .پس هرکس باید در همان حالتی بماند كه در �آن،
دعوت خدا را پذیرفت�21 .آیا در بردگی خوانده شدی؟ از این
ناراحت نباش ا ّما اگر میتوانی �آزادی خود را به دست �آوری �آن
را از دست نده22 .زیرا غلامی كه به اتّحاد با خداوند دعوت
شده باشد� ،آزاد شدۀ خداوند است .همچنین شخص �آزادی كه
دعوت خداوند را پذیرفته است ،غلام مسیح میباشد23 .شما
به قیمت گزافی خریده ش���دهاید؛ پس به بندگی انسان تن در
ندهید24 .بنابراین ای برادران* من ،هركس در همان حالتی كه
در �آن خوانده شده بماند ،ولی با خدا زندگی كند.
مجرد و بیوه زنها
دربارۀ افراد
ّ

25در خصوص افراد مج ّرد از طرف خداوند دستوری ندارم،
ولی به عنوان کس���یکه به لطف خداوند قابل اعتماد است،
عقیدۀ خود را اظهار میدارم:
26با تو ّجه به اوضاع وخیم فعلی ،بهتر است هرکس همانگونه
كه هست بماند�27 .آیا مت�أهل هستی؟ خواهان طلاق نباش! �آیا
مج ّرد هستی در فكر ازدواج نباش28 ،ا ّما اگر ازدواج كنی گناه
نكردهای و دختری كه شوهر كند مرتكب گناه نشده است؛
ولی زن و ش���وهر در این زندگی دچار زحمت خواهند شد و
من نمیخواهم شما در زحمت بیفتید.
29ای برادران* من ،مقصودم این است :وقت زیادی باقی نمانده
است و از این پس حتّی �آنانی كه زن دارند ،باید طوری زندگی
كنند كه گویا مج ّرد هستند30 .عزاداران طوری رفتار نمایند كه
گویی غمی ندارند .خوشحالان طوری زندگی كنند كه گویی
خوش���ی را فراموش کردهاند و خریداران طوری رفتار كنند كه
گویی مالک �آنچه خریدهاند ،نیستند 31و کسانیکه به كارهای
دنیوی اشتغال دارند ،طوری زندگی كنند كه دلبستۀ این جهان
نشوند .زیرا حالت كنونی جهان بزودی از بین خواهد رفت.
�32آرزوی من این است كه شما از هر نوع نگرانی به دور باشید.
مرد مج ّرد به امور الهی علاقهمند است و میخواهد خداوند را
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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خشنود سازد33 .ا ّما مرد مت�أهل به امور دنیوی علاقهمند است
و میخواهد همسر خود را خشنود سازد 34و به این سبب او
به دو جهت كشیده میشود .همانطور ،یک زن مج ّرد یا یک
دوشیزه به امور الهی علاقه دارد و مایل است در جسم و روح
مقدّس باش���د ،ا ّما زن ش���وهردار به چیزهای دنیوی دلبستگی
دارد ،یعنی میخواهد شوهر خود را خشنود نماید.
35برای خیریّت شما این را میگویم و مقصودم این نیست
كه برای شما قید و بند به وجود �آورم بلكه میخواهم �آنچه را
كه صحیح و درست اس���ت انجام دهید و بدون هیچ اشتغال
خاطر تمام وقت و هستی خود را وقف خداوند نمایید.
36با وجود این اگر كس���ی تص ّور كند كه نس���بت به دختر
خود بیانصافی میکند و دخترش از ح ّد بلوغ گذشته و باید
ازدواج كند ،و اگر او میخواهد دخترش ازدواج نماید ،گناهی
مرتكب نشده است37 .ا ّما اگر پدری از روی میل و ارادۀ خود
و بدون فشار دیگران تصمیم جدّی گرفته است كه دختر خود
را باكره نگه دارد ،كاری نیكو میکند38 .پس شوهردادن دختر
نیكوست ولی شوهر ندادن او نیكوتر است.
39زن تا زمانیکه شوهرش زنده است به او تعلّق دارد؛ ولی
هرگاه شوهرش بمیرد ،او �آزاد است با هر کسیکه میخواهد
ازدواج نماید ،به شرط �آنكه �آن مرد نیز مسیحی باشد40 .ا ّما
به عقیدۀ من اگر او مج ّرد بماند ،ش���ادتر خواهد بود و گمان
میکنم كه من نیز روح خدا را دارم.

8

دربارۀ غذاهای تقدیم شده به بُتها

و ا ّما دربارۀ خوراکهای تقدیم شده به ُبتها :البتّه همانطور
كه شما میگویید «همۀ ما اشخاص دانایی هستیم».
ولی چنین دانشی �آدم را مغرور میسازد ،ا ّما مح ّبت بنا میکند.
2اگر كس���ی گمان میکند كه بر همهچیز واقف است ،واقعاً
�آنطوریکه باید و ش���اید هنوز چیزی نمیداند3 .ا ّما کسیکه
خدا را دوست دارد به وسیلۀ خدا شناخته شده است.
4پس دربارۀ خوراکهایی كه به ُبتها تقدیم ش���ده اس���ت :ما
میدانیم كه بت واقع ّیت ندارد و خدای دیگری جز خدای یكتا
نیست5 .حتّی اگر به قول �آنها خدایانی در �آسمان و زمین وجود
داشته باشد( ،همانطور كه میبینیم �آنها به اینگونه خدایان و
خداوندان معتقدند) 6برای ما فقط یک خدا هست یعنی خدای
پدر كه �آفرینندۀ همهچیز است و ما برای او زندگی میکنیم و
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فقط یک خداوند وجود دارد ،یعنی عیسی مسیح كه همهچیز
به وسیلۀ او �آفریده شد و ما در او زیست میکنیم.
7ا ّم���ا همۀ مردم این را نمیدانند ،بعض���ی چنان با ُبتها خو
گرفتهاند كه تا به امروز خوردن خوراكهایی را كه به ُبتها تقدیم
شده ،خوردن قربانی ُبتها میدانند و هروقت از �آن بخورند وجدان
ضعیفشان �آلوده میگردد8 .البتّه خوراک ،ما را به خدا نزدیكتر
نخواهد ساخت؛ نه از خوردن �آن غذاها نفعی عاید ما میشود
و نه از نخوردن �آنها ضرری.
9ا ّما مواظب باشید ،مبادا این �آزادی عمل شما به نحوی باعث
لغزش اش���خاص ضعیف گردد10 .اگر كسی تو را كه شخص
دانایی هستی بر س���ر سفرۀ بتكده نشسته ببیند� ،آیا این کار تو
كسی را كه دارای وجدان ضعیفی است ،به خوردن قربانیهای
بت تشویق نخواهد كرد؟ 11پس روشنفكری تو باعث میشود
شخص ضعیفی كه مسیح بهخاطر او مرد ،نابود شود12 .و به
این ترتیب شما نسبت به ایمانداران دیگر گناه میکنید و وجدان
ضعیف �آنها را جریحهدار میس���ازید و از این بدتر ،نسبت به
خود مسیح هم گناه میکنید! 13بنابراین ،اگر خوراكی را كه
میخورم باعث لغزش ایمانداری شود ،تا ابد گوشت نخواهم
خورد مبادا باعث لغزش او بشوم.

9

اختیارات حقوق یک رسول

مگر من �آزاد و مختار نیستم؟ مگر من رسول نیستم؟ �آیا
من خداوند ما عیسی را ندیدهام؟ مگر شما نتیجۀ كار
من در خداوند نیستید؟ 2اگر دیگران رسالت مرا قبول نداشته
باشند ،شما باید مرا رسول بدانید زیرا وجود شما در خداوند
بهترین دلیل رسالت من است.
3این است جواب من به �آنانی كه از من ایراد میگیرند�4 :آیا،
این حق را نداریم كه غذای خود را از كلیساها ت�أمین كنیم؟ �5آیا
ما مانند سایر رسولان و برادران خداوند و پطرس ،حق نداریم در
مسافرتهای خود همسر مسیحی با خود داشته باشیم؟ �6آیا فقط
من و برنابا باید برای امرار معاش زحمت بكش���یم؟ �7آیا هرگز
شنیدهاید كه سربازی با خرج خود خدمت كند؟ یا كسی در
تاكستان خود انگور كاشته و از میوۀ �آن نخورد؟ یا كدام شبان
است كه گلّهای را شبانی كرده و از شیر �آن استفاده نكند؟
متوسل شدهام؟ �آیا شریعت نیز همین را
�8آیا به مثالهای انسانی ّ
نمیگوید؟ 9زیرا در تورات موسی نوشته شده است« :هنگامیکه
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گاو خرمن را میكوبد دهانش را نبند� ».آیا خدا در فكر گاوان
است؟! 10یا واقعاً بهخاطر ما بود كه اینگونه سخن گفت؟ البتّه
در مورد ما نوشته ش���ده است .زیرا �آنكه شخم میزند و �آنكه
خرمن را میكوبد ،به امید سهیمشدن در محصول كار میکند.
11ما در میان شما بذر روحانی كاشتیم �آیا جای تع ّجب است،
اگر از شما كمک ما ّدی بگیریم؟ 12هرگاه دیگران چنین توقّعی
از شما دارند� ،آیا ما نباید توقّع بیشتری داشته باشیم؟
در هر صورت ما از ح ّق خود استفاده ننمودهایم بلكه همهچیز
را تح ّمل کردهایم تا مانعی بر س���ر راه پیش���رفت انجیل مسیح
نگذارده باشیم13 .مگر نمیدانید كه كاركنان معبد بزرگ از
�آنچه به معبد بزرگ اهدا میشود ،میخورند و خادمان قربانگاه
معبد بزرگ از قربانیهای �آن سهمی میگیرند؟ 14به همان طریق،
خداوند دستور داده است کسانیکه بشارت میدهند ،معاش
خود را از �آن راه ت�أمین كنند.
15ا ّما من از هیچیک از این حقوق اس���تفاده نکردهام و این را
هم به �آن منظور نمینویس���م كه برای خود چنین ح ّقی كسب
كنم ،برای من مرگ بهتر اس���ت از اینکه كسی افتخارات مرا
بیهوده سازد16 .اگر من بشارت دهم نمیتوانم فخر كنم ،زیرا که
ناگزیرم! وای بر من اگر بشارت ندهم! 17اگر كار خود را از روی
میل انجام دهم پاداش میگیرم و اگر از روی میل انجام ندهم،
باز هم م�أموریتی است كه به من سپرده شده و باید انجام دهم.
18پس پاداش من چیست؟ پاداش من این است كه وقتی بشارت
میدهم ،انجیل را مفت و م ّجانی به دیگران میرسانم! یعنی من
از حقوق خود به عنوان یک مبشر صرفنظر میکنم.
19زیرا اگرچه کاملا ً �آزادم و بردۀ كسی نیستم ،خود را غلام
همه ساختهام تا به وسیلۀ من عدّۀ زیادی به مسیح ایمان �آورند.
20برای این منظور وقتی با یهودیان هس���تم ،مانند یک یهودی
زندگی میکنم و وقتی بین كس���انی هس���تم كه تابع شریعت
موسی هستند مانند �آنها رفتار میکنم( .اگر چه من تابع شریعت
نیستم21 ).و برای اینكه غیر یهودیان كه شریعت موسی را ندارند
به مسیح ایمان �آورند ،همرنگ �آنان شدم (منظورم نافرمانی از
ش���ریعت خدا نیس���ت ،چون در واقع من تحت فرمان مسیح
هستم22 ).همچنین در میان افراد ضعیف مثل �آنها ضعیف شدم
تا به وسیلۀ من به مسیح ایمان �آورند .در واقع با همه همرنگ
شدهام تا به هر نحوی وسیلۀ نجات �آنها بشوم.
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23هم���ۀ این كاره���ا را بهخاطر انجیل انج���ام میدهم تا در
بركات �آن سهیم گردم24 .مگر نمیدانید كه در مسابقۀ دو،
اگرچه همۀ شركتكنندگان میدوند ،ولی فقط یک نفر جایزه
میگیرد؟ ش���ما نیز طوری بدوی���د كه �آن جایزه نصیب ش���ما
شود25 .ورزش���كاری كه خود را برای مسابقه �آماده میکند،
سخت میكوشد و از زیادهروی خودداری میکند� .آنها چنین
میکنند تا تاج ُگلی را كه زود پژمرده میشود به دست �آورند،
ولی ما این كار را بهخاطر تاجی كه تا ابد باقی میماند انجام
میدهیم26 .بنابراین من میدوم ولی نه بدون هدف ،من مشت
میزنم ا ّما نه مثل کسیکه به هوا مشت میزند27 .بدن خود
را میكوبم و �آن را تحت فرمان خود در می�آورم ،مبادا پس از
اینکه دیگران را به مسابقه دعوت كردم ،خود من از شركت
در �آن محروم باشم.

10

نتایج هولناک بتپرستی

ای برادران* م���ن ،نمیخواهم از �آنچه برای اجداد
ما اتّفاق افتاد بیخبر باش���ید .درس���ت اس���ت كه
همۀ �آنها در زیر س���ایۀ ابر بودند و همه از دریا عبور كردند 2و
همه به عنوان پیروان موس���ی در ابر و دریا تعمید گرفتن���د 3و
هم���ه از یک نان روحانی میخوردن���د 4و از یک �آب روحانی
مینوش���یدند؛ زیرا از صخرهای معجزه�آمیز كه ایشان را دنبال
میکرد ،مینوشیدند و �آن صخره مس���یح بود5 .ولی با وجود
این ،خدا از اكثر �آنان خشنود نبود و به این سبب اجساد �آنها
در سرتاسر بیابان پراكنده شد.
6همۀ این چیزها برای ایش���ان اتّفاق افتاد تا برای ما عبرتی
باشد تا ما مانند �آنها �آرزوی چیزهای پلید نكنیم7 .مثلا ً مانند
بعضی از �آنها بتپرست نباشید ،چنانکه کتابمقدّس میگوید:
«قوم اس���رائیل نشستند تا بخورند و بنوش���ند و برخاستند تا به
لهو و لعب بپردازند8 ».مرتكب گناهان جنسی نشویم چنانكه
بعضی از �آنها مرتكب شدند و در عرض یک روز ،بیست و سه
هزار نفر از �آنها مردن���د9 .خداوند را امتحان نكنیم! به طوری
که بعضی از ایش���ان امتحان كردند و به وسیلۀ مارها هلاک
گردیدند10 .علیه خداوند شكایت نكنیم ،چنانکه بعضی از �آنها
چنین كردند و به دست فرشتۀ مرگ نابود شدند.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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11همۀ این اتّفاقات به عنوان نمونهای بر سر �آنان �آمد و برای
تربیت ما به عنوان عبرت نوشته شد .زیرا ما در زمانهای �آخر
زندگی میکنیم.
12بنابراین هرکس گمان میکند استوار است ،مواظب باشد
كه سقوط نكند .وسوسههایی كه شما با �آن روبهرو میشوید،
13وسوسههایی است كه برای تمام مردم پیش می�آید ،ا ّما خدا
به وعدههای خود وفا میکند و نمیگذارد شما بیش از توانایی
خود وسوسه شوید .خدا همراه با هر وسوسهای راهی هم برای
فرار از �آن فراهم میکند تا بتوانید در مقابل �آن پایداری كنید.
14پس ای دوستان عزيز من ،در مقابل بتپرستی ایستادگی
كنید15 .روی س���خن من با شما ،یعنی با روشنفكران است.
دربارۀ �آنچه میگویم خودتان قض���اوت كنید�16 .آیا مقصود از
نوشیدن پیالۀ پر از بركت كه خدا را برای �آن سپاس میگوییم،
سهیم شدن در خون مسیح نیست؟ و �آیا وقتی نان را پاره كرده
میخوریم� ،آیا مقصود ما سهیمش���دن در بدن مسیح نیست؟
17همان طوری که یک نان وجود دارد ،ما نیز اگرچه بسیاریم
یک بدن هستیم زیرا همۀ ما در خوردن یک نان شریكیم.
18دربارۀ �آنچه قوم اس���رائیل كرد فكر كنید� ،آیا خورندگان
قربانیها در خدمت قربانگاه ش���ریک نیستند؟ 19پس مقصود
من چیس���ت؟ �آیا اینكه خوراكی كه به بت تقدیم میش���ود،
بالاتر از خوراکیهای معمولی اس���ت و ی���ا خود بت چیزی
غیراز یک بت است؟ 20خیر ،بلكه مقصود من این است كه
بتپرستان �آنچه را قربانی میکنند به دیوها تقدیم مینمایند نه
به خدا و من نمیخواهم شما با دیوها شریک باشید21 .شما
نمیتوانید ه���م از پیالۀ خداوند و هم از پیالۀ دیوها بنوش���ید
و شما نمیتوانید هم بر س���فرۀ خداوند و هم بر سفرۀ دیوها
بنشینید�22 .آیا میخواهیم خش���م خداوند را برانگیزانیم؟ �آیا
ما از او قویتر هس���تیم؟
23میگویید« :در انجام هر كاری �آزادیم ».درست است ،ا ّما
هر كاری برای ما صلاح نیست� .آری ،همانطور كه میگویید
در انجام هر كاری �آزادیم ،ا ّما هركاری مفید نیست24 .هیچکس
در فكر نفع خود نباشد ،بلكه در فكر نفع دیگران باشد.
25برای اینکه وجدان ش���ما �آسوده باشد ،گوشتی را كه در
بازار فروخته میشود ،بدون چون و چرا بخورید26 .زیرا «زمین
و هر �آنچه در �آن است از �آن خداوند است».
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27و اگر شخصی بیایمان شما را به خانۀ خود دعوت كند
و میخواهید بروید ،هر غذایی كه پیش شما گذاشت بخورید
و برای راحتی وجدانتان لازم نیست دربارۀ �آن چیزی بپرسید.
28ا ّما اگر او به شما بگوید« :این گوشت ،گوشت قربانی است».
بهخاطر �آن کسیکه شما را �آگاه ساخت و بهخاطر وجدان� ،آن
غذا را نخورید29 .مقصود من وجدان شما نیست ،بلكه وجدان
�آن شخص .ولی شما خواهید گفت« :چرا طرز قضاوت دیگران
�آزادی عمل مرا محدود س���ازد؟ 30اگر من خوراک خود را با
ش���كرگزاری میخورم ،دیگر چرا باید برای �آنچه شكرگزاری
کردهام مورد انتقاد قرار بگیرم؟»
31هرچه میکنید ،خواه خوردن ،خواه نوشیدن و یا هر كار
دیگری ک���ه میکنید ،همه را برای جلال خ���دا انجام دهید.
32یهودیان یا یونانیان یا كلیس���ای خدا را نرنجانید33 .همان
كاری را بكنید كه من میکنم :من سعی میکنم تمام مردم را
در هر امری خشنود سازم و در فكر خود نیستم بلكه در فكر
منفعت عموم هستم تا ایشان نجات یابند.
از من پیروی كنید همانطور كه من از مسیح پیروی
میکنم.

11

دستوراتی دربارۀ عبادت زنها

2اكنون باید ش���ما را تحس���ین كنم؛ زیرا همیش���ه بهیاد من
هس���تید و از �آن تعالیمی كه به شما س���پردم ،پیروی میکنید.
3ا ّما میخواهم بدانید كه س���ر هر مرد مس���یح است و سر هر
زن شوهر اوست و سر مسیح خداست4 .پس مردی كه با سر
پوشیده دعا كند یا پیامی از طرف خدا بیاورد ،سر خود یعنی
مسیح را رسوا میس���ازد5 .همچنین زنی كه با سر برهنه دعا
كند یا پیامی از خدا بیاورد ،س���ر خود یعنی شوهرش را رسوا
ساخته و با زنی كه سرش تراشیده شده ،هیچ فرقی ندارد6 .اگر
پوشانیدن یا نپوشانیدن سر برای زنی مهم نیست ،پس سر خود
را هم بتراشد و اگر تراشیدن موی سر برای زن رسوایی به بار
می�آورد ،بهتر است كه سر او هم پوشیده باشد7 .لازم نیست
كه مرد سر خود را بپوش���اند ،زیرا او صورت و جلال خدا را
منعكس میس���ازد .ا ّما زن ،جلال مرد را منعكس میس���ازد؛
8زیرا مرد از زن �آفریده نشد ،بلكه زن از مرد به وجود �آمد 9و
مرد نیز بهخاطر زن �آفریده نشد ،بلكه زن برای مرد خلق شد.
10به این جهت و همچنین بهخاطر فرشتگان ،زن باید سر خود
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را بپوشاند تا نشان دهد كه تحت فرمان است11 .به هر حال
در اتّحاد ما با خداوند ،زن از مرد یا مرد از زن بینیاز نیست.
12زیرا چنانکه زن از مرد به وجود �آمد ،مرد از زن متولّد میشود.
نه تنها هردوی �آنها بلكه همهچیز متعلّق به خداست.
13خودتان قضاوت كنید �آیا شایسته است زن با سر برهنه در
پیشگاه خدا دعا كند؟ 14مگر خود طبیعت به شما نمی�آموزد كه
گیسوی بلند برای مرد شرم�آور است15 ،ا ّما برعکس ،گیسوی
بلند زن ،مایۀ افتخار اوست و برای این به او داده شده است تا
با �آن سر خود را بپوشاند16 .اگر كسی بخواهد در این خصوص
مجادله كند ،تنها چیزی كه به او میگویم این است كه ما و
كلیساهای خدا روش دیگری غیراز این نداریم.
شام خداوند

17ولی در موارد زیر ،شما را تحسین نمیکنم؛ زیرا وقتی دور
هم جمع میشوید نتیجۀ �آن نه تنها به سود شما نیست ،بلكه
به زیان شماست18 .اولا ً میشنوم هنگامیكه به صورت كلیسا
دور هم جمع میشوید به دستههای مختلف تقسیم میگردید و
این را تا اندازهای باور میکنم؛ 19زیرا شكی نیست كه باید در
میان شما دستههایی به وجود �آید تا اشخاص صمیمی شناخته
شوند20 .وقتی دور هم جمع میشوید ،برای خوردن شام خداوند
نیست21 .زیرا در هنگام خوردن هر كسی با عجله شام خود
را میخ���ورد و در نتیجه ع ّدهای گرس���نه میمانند در حالیكه
دیگران مست میشوند22 .عجب! مگر خانهای ندارید كه در
�آن بخورید و بنوشید؟ �آیا به این وسیله میخواهید كلیسای خدا
را تحقیر نمایید و اعضای نیازمند را خجل سازید؟ به شما چه
بگویم� ،آیا میتوانم در این امر شما را تحسین كنم؟ ابداً!
23تعالیمی را كه به شما دادم ،از خود خداوند گرفتم و �آن
این بود كه عیسی خداوند در ش���بی كه تسلیم دشمنان شد،
نان را گرفت 24و بعد از شكرگزاری �آن را پاره كرده گفت:
«این است بدن من برای ش���ما .این را بهیاد من بجا �آورید».
25همانطور پس از ش���ام پیاله را نیز برداشته گفت« :این پیاله
همان پیمان تازهای است كه با خون من بسته میشود .هرگاه
این را مینوشید ،بیاد من بنوشید».
26زیرا تا وقت �آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله
را بنوشید ،مرگ او را اعلام میکنید27 .بنابراین اگر كسی به
طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد ،نسبت به بدن
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و خون خداوند مرتكب خطا خواهد شد28 .بنابراین هرکس
باید خ���ود را بیازماید� ،آن وقت خود از �آن نان بخورد و از �آن
پیاله بنوشد29 .زیرا کسیکه معنی و مفهوم بدن مسیح را درک
نكند و از �آن بخورد و بنوشد با خوردن و نوشیدن �آن ،خود را
محكوم میسازد30 .به همین سبب است كه بسیاری از شما
ضعیف و مریض هستید و ع ّدهای نیز مردهاند31 .ا ّما اگر اول
خود را می�آزمودیم محكوم نمیش���دیم32 .ولی خداوند ما را
داوری و تنبیه میکند تا با جهان محكوم نگردیم.
33پس ای برادران* من ،هروقت برای خوردن شام خداوند
دور هم جمع میشوید ،منتظر یكدیگر باشید34 .و اگر كسی
گرسنه است ،در منزل خود غذا بخورد .مبادا جمع شدن شما
باعث محکوم ّیت شما شود .در خصوص مطالب دیگر ،هروقت
به �آنجا بیایم �آنها را ح ّل و فصل خواهم كرد.

12

عطایای روحالقدس

و ا ّما دربارۀ عطایای روحالقدس :ای برادران* من،
من نمیخواهم در این خصوص بیاطّلاع باشید.
2شما میدانید زمانیکه هنوز خداناشناس بودید ،به سوی ُبتهای
بیزبان كشیده میشدید و گمراه میگشتید3 .پس باید بفهمید
كه اگر كسی تحت ت�أثیر روح خدا باشد ،نمیتواند عیسی را
لعن كند و كسی هم نمیتواند عیسی را خداوند بداند ،مگر
به وسیلۀ روحالقدس.
4عطایای روحانی گوناگون است ا ّما همۀ �آنها را یک روح
میبخشد5 .خدمات ما گوناگون است ا ّما تمام این خدمات
برای یک خداوند است6 .فعال ّیتهای ما نیز مختلف است ا ّما
یک خداست كه در همه عمل میکند7 .در هر فرد ،روح خدا
به نوعی خاص برای خیریّت تمام مردم تجلّی میکند8 .مثلا ً
روحالقدس ب���ه یكی بیان حكمت عط���ا میکند و به دیگری
بیان معرف���ت9 .به یكی ایمان میبخش���د و به دیگری قدرت
شفا دادن10 .به یكی قدرت معجزه و به دیگری قدرت نب ّوت
و به سومی عطیۀ تشخیص ارواح عطا میکند .به یكی قدرت
تكلّم به زبانها و به دیگری قدرت ترجمۀ زبانها را میبخشد.
11ا ّما كلّیۀ این عطایا كار یک روح واحد است و او �آنها را بر
طبق ارادۀ خود به هرکس عطا میفرماید.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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یک بدن با اعضای بسیار

12بدن انسان ،واحدی اس���ت كه از اعضای بسیار تشكیل
ش���ده و اگرچه دارای اعضای متفاوت میباشد ،باز هم بدن
واحد است و مسیح هم همینطور میباش���د13 .پس همۀ ما
خواه یهود ،خواه یونان���ی ،خواه برده و خواه �آزاد با یک روح
در ب���دن تعمید یافتهایم و همه از همان روح پر ش���دهایم تا از
او بنوشیم.
14بدن از یک عضو ساخته نشده بلكه شامل اعضای بسیار
است15 .اگر پا بگوید« :چون دست نیستم به بدن تعلّق ندارم».
�آیا بهخاطر این حرف ،دیگر عضو بدن نیست؟ 16یا اگر گوش
بگوید« :به علّت اینكه چشم نیستم به بدن متعلّق نیستم� ».آیا
به این دلیل دیگر عضو بدن محسوب نمیش���ود؟ 17اگر تمام
بدن چشم بود ،چگونه میتوانست بش���نود؟ و اگر تمام بدن
گوش بود ،چگونه میتوانست ببوید؟ 18در حقیقت خدا جای
مناسبی را به همۀ اعضای بدن طبق ارادۀ خود بخشیده است.
19اگر تنها یک عضو بود ،بدنی وجود نمیداش���ت! 20ا ّما در
واقع اعضاء بسیار است ،ولی بدن یكی است.
21پس چشم نمیتواند به دست بگوید« :محتاج تو نیستم».
یا سر نمیتواند به پا بگوید« :به تو نیازی ندارم22 ».برعکس،
اعضایی كه به ظاهر ضعیفند وجودشان بیش از همه ضروری
است؛ 23و اعضایی را كه پست میشماریم ،با دقّت بیشتری
میپوشانیم و �آن قسمت از اعضای بدن خود را كه زیبا نیستند،
خاصی می�آراییم24 ،حال �آنكه اعضای زیبای ما به چنین
با تو ّجه ّ
�آرایشی احتیاج ندارد� .آری ،خدا اعضای بدن را طوری به هم
مربوط ساخته كه به اعضای پستتر بدن اهم ّیت بیشتری داده
میشود25 .تا به این ترتیب در بین اعضای بدن ناهماهنگی به
وجود نیاید ،بلكه تمام اعضاء نسبت به یكدیگر تو ّجه متقابل
داشته باشند26 .اگر عضوی به درد �آید ،اعضای دیگر در درد
�آن عضو ش���ریک هس���تند .همچنین اگر یكی از اعضاء مورد
تحسین واقع شود ،اعضای دیگر نیز خوشحال خواهند بود.
27باری ،شما جمعاً بدن مسیح و همه عضوی از اعضای بدن
او هستید28 .مقصودم این است كه خدا در كلیسا اشخاص
مع ّینی را به شرح زیر قرار داده است :اول رسولان ،دوم انبیا،
س���وم معلّمین و بعد از اینها معجزهكنندگان و ش���فادهندگان
و مددكاران و مدیران و �آنانی كه به زبانهای مختلف س���خن
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میگویند�29 .آیا همه رس���ول یا نبی یا معلّم هس���تند؟ �آیا همه
معجزه میکنند 30یا قدرت شفا دادن دارند؟ �آیا همه به زبانها
س���خن میگویند یا همه زبانها را ترجمه میکنن���د؟ 31پس با
اش���تیاق خواهان بهترین عطایا باشید و اكنون بهترین راه را به
شما نشان خواهم داد.

13

محبت
ّ

اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم ولی
مح ّبت نداش���ته باش���م ،فقط یک طبل میان تُهی
و س���نج پر سر و صدا هس���تم2 .اگر قادر به نب ّوت و درک
كلّیه اسرار الهی و تمام دانشها باشم و دارای ایمانی باشم
كه بتوانم كوهها را از جایش���ان به جای دیگر منتقل كنم،
ولی مح ّبت نداش���ته باش���م هیچ هس���تم! 3اگر تمام دارایی
خود را ب���ه فقرا بدهم و حتّی بدن خ���ود را در راه خدا به
سوختن دهم ،ا ّما مح ّبت نداش���ته باشم ،هیچ سودی عاید
من نخواهد ش���د.
4مح ّبت بردبار و مهربان است .در مح ّبت حسادت و خودبینی
و تك ّبر نیست5 .مح ّبت رفتار ناشایسته ندارد ،خودخواه نیست،
خشمگین نمیشود و كینه به دل نمیگیرد6 .مح ّبت از ناراستی
خوشحال نمیشود ولی از راستی شادمان میگردد7 .مح ّبت در
همه حال صبر میکند و در هرحال خوشباور و امیدوار است
و هر باری را تح ّمل میكند.
8نب ّوت از بین خواهد رفت و سخن گفتن به زبانها خاتمه
یافته و بیان معرفت از میان میرود ،ا ّما مح ّبت هرگز از میان
نخواه���د رف���ت9 .عطایایی مانند معرف���ت و نب ّوت ،جزئی و
ناتمام اس���ت10 .ا ّما با �آمدن كمال ه���ر �آنچه جزئی و ناتمام
اس���ت از بین میرود.
بچگانه
11موقع���ی که ب ّچه بودم حرفه���ای ب ّچگانه میزدم و ّ
تفكّر و استدلال میكردم .حال كه بزرگ شدهام از روشهای
ب ّچگانه دست کشیدهام�12 .آنچه را اكنون میبینیم مثل تصویر
تیره و تار �آیینه است ولی در �آن زمان همهچیز را روبهرو خواهم
دید� .آنچه را كه اكنون میدانیم جزئی و ناكامل اس���ت ،ولی
در �آن زمان معرفت ما كامل خواهد شد یعنی به اندازۀ كمال
معرفت خدا نسبت به من!
13خلاصه این سه چیز باقی میماند :ایمان و امید و مح ّبت،
ولی بزرگترین اینها مح ّبت است.
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نبوت
مقایسۀ زبانها با ّ

پس همیشه در پی مح ّبت باشید و در عین حال
مشتاق كسب عطایای روحالقدس و مخصوصاً عطیۀ
نب ّوت باشید2 .زیرا کسیکه به زبانها سخن میگویدروی سخن
او با خداست نه با مردم ،چون دیگران �آنچه را كه او میگوید
نمیفهمند زیرا او با قدرت روحالقدس اس���رار الهی را به زبان
م���ی�آورد3 .ا ّما از طرف دیگر �آنکه نب ّوت میکند برای تقویت
و تشویق و تسلّی دیگران با �آنها سخن میگوید4 .کسیکه به
زبانها سخن میگوید تنها خود را تقویت میکند ،ولی کسیکه
نب ّوت میکند كلیسا را تقویت مینماید.
5اگر همۀ شما به زبانها سخن گویید خوشحالم ،ولی ترجیح
میدهم كه همۀ شما نب ّوت كنید؛ زیرا اهم ّیت کسیکه نب ّوت
میکند از کسیکه به زبانها سخن میگوید بیشتر است ،مگر
اینکه كسی بتواند س���خن او را ترجمه نماید تا كلیسا تقویت
شود6 .پس ای برادران* من ،اگر من نزد شما بیایم و به زبانها
سخن بگویم چه سودی برای شما خواهم داشت؟ هیچ! مگر
اینکه برای شما مكاشفهای ،یا معرفتی ،یا پیامی ،یا تعلیمی از
جانب خدا بیاورم.
7حتّی سازهای بیجان مثل نی یا چنگ ،اگر به طور شمرده و
واضح نواخته نشوند چگونه شنوندگان درک نمایند كه �آهنگ
�آنها چیست؟ 8باز هم اگر شیپور صدایی نامفهوم بدهد كیست
كه خود را �آمادۀ جنگ س���ازد؟ 9همچنین اگر ش���ما به زبانها
سخنان نامفهوم بگویید چگونه دیگران بفهمند چه میگویید؟
در این صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود10 .در جهان،
زبانهای مختلف بس���یار اس���ت ،ا ّما هیچی���ک از �آنها بیمعنی
نیست11 .ا ّما اگر من زبانی را كه با �آن صحبت میشود نفهمم
نس���بت به گویندۀ �آن بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من
بیگانه است12 .چون شما اشتیاق دارید صاحب عطایای روح
باشید ،بكوشید بیشتر عطایایی را كسب كنید كه باعث تقویت
و پیشرفت كلیسا میباشد.
13بنابراین �آن کس���یکه به زبانها س���خن میگوید ،باید دعا
كند ك���ه قادر به ترجمۀ پیام خ���ود باش���د14 .زیرا اگر من به
زبانها دعا كنم روح من مشغول دعاست ولی عقل من در �آن
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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نقش���ی ندارد15 .پس چه كنم؟ من با روح خود دعا میکنم
و در عی���ن حال با عقل و فهم خود نیز دعا خواهم كرد و به
همین طریق س���رود حمد خواهم خواند ،یعنی با روح خود و
ب���ا فكر خود نیز16 .در غی���ر این صورت اگر خدا را در روح
خ���ود سپاس���گزاری میکنید� ،آن کس���یکه دارای عطیۀ روح
نیس���ت ،چگونه به دعای سپاسگزاری شما �آمین بگوید؟ زیرا
او �آنچه را كه ش���ما میگویید نمیفهمد17 .قبول دارم كه به
طرز جالبی سپاسگزاری میکنید ولی اگر باعث تقویت دیگران
نیست چه فایده!
18خدا را ش���كر كه من بیش از همۀ ش���ما به زبانها سخن
میگویم19 .ا ّما در عبادت كلیسایی گفتن پنج كلمۀ با معنی
را برای تعلیم دیگران از گفتن ده هزار كلمه به زبانی نامفهوم
بهت���رم یدان���م.
*
20ای برادران من ،در عقل مانند كودكان نباشید؛ ا ّما نسبت
به بدی و ش���رارت مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص
بالغ باش���ید21 .در کتابمقدّس نوش���ته ش���ده اس���ت:
«خداون���د میگوی���د ك���ه م���ن ب���ه زبانه���ای بیگان���ه
و از لبان بیگانگان با این قوم س���خن خواهم گفت
و ب���ا وجود ای���ن �آنه���ا ب���ه م���ن گ���وش نخواهن���د داد».
22طبق این كلام ،عطیۀ زبانها نشانهای است برای بیایمانان
نه برای ایمانداران ،حال �آنكه نب ّوت برای ایمانداران اس���ت
ن���ه ب���رای بیایمان���ان.
23پس اگر تمام كلیس���ا جمع ش���وند و به زبانها س���خن
بگویند و در همان وقت اشخاصی كه بیاطّلاع یا بیایمان
باشند به مجلس شما وارد ش���وند� ،آیا �آنها نخواهند گفت
كه همۀ ش���ما دیوانه هس���تید؟ 24ا ّما اگر همۀ شما نب ّوت
كنید و ش���خص ت���ازه ایمان ی���ا بیایمان به مجلس ش���ما
داخل ش���ود� ،آنچه را که او میش���نود ،او را به گناهانش
�آگاه میس���ازد و به وس���یلۀ س���خنانی که میشنود داوری
میشود25 ،و اندیشههای پنهانی او فاش خواهد شد و به
زانو در �آمده خدا را پرستش خواهد كرد و اعتراف میکند
كه واقعاً خدا در میان شماس���ت.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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نظم و ترتیب در كلیسا

26ای برادران* من ،منظور من چیست؟ مقصودم این است
كه وقتی دور هم جمع میشوید ،هرکس سرودی یا تعلیمی یا
مكاشفهای یا سخنی به زبانها یا ترجمۀ زبان داشته باشد ،همۀ
اینها باید به منظور تقویت همه انجام شود27 .و اگر میخواهید
به زبانها سخن گویید دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یكی بعد از
دیگری سخن بگوید و �آن هم با ترجمه باشد28 .اگر ترجمه
کنندهای در �آنجا حاضر نباشد ،هیچکس نباید در مجلس كلیسا
به زبانها صحبت كند ،مگر اینك���ه صحبت او بین او و خدا
باشد�29 .آن دو یا سه نفری كه قرار است نب ّوت كنند ،صحبت
نمایند و دیگران دربارۀ گفتار ایشان قضاوت كنند30 .ا ّما اگر
مكاش���فهای به یكی از حاضران مجلس برس���د� ،آن کسیکه
مشغول سخن گفتن است ساكت شود31 .به این ترتیب شما
میتوانید یكی بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه نب ّوت
كنید32 .زیرا عطیۀ نب ّوت باید تحت اختیار گویندۀ �آن باشد،
33چ���ون خدا ،خدای هرج و مرج نیس���ت بلكه خدای نظم
و �آرامش اس���ت .چنانکه در تمام كلیساهای مقدّسین مرسوم
است؛ 34زنها باید در كلیسا ساكت بمانند؛ زیرا اجازۀ سخن
گفتن ندارند ،بلكه مطابق �آنچه تورات نیز میگوید ،زنها باید
مطیع باشند35 .اگر مایلند دربارۀ امری چیزی بدانند در منزل
از شوهران خود بپرسند زیرا گفتوگوی زنها در مجالس كلیسا
شرم�آور است.
�36آیا گمان میکنید كه پیام خدا از شما شروع شده است؟
و یا پیام او تنها به شما رسیده است؟ 37اگر كسی خود را نبی
بخواند یا دارای عطایای روحانی دیگر بداند باید تصدیق كند كه
�آنچه را مینویسم دستور خداوند است38 .ا ّما اگر كسی به این
دستور بیاعتنایی كند ،نسبت به او نیز بیاعتنایی خواهد شد.
39خلاصه ای برادران* من ،مشتاق عطیۀ نب ّوت باشید و در
عین حال ،گفتوگو به زبانها را منع نكنید40 .ا ّما همۀ كارها
باید با نظم و ترتیب انجام شود.

15

رستاخیز مسیح

ای ب���رادران* من ،اكن���ون میخواهم مژد های را
كه قبلا ً به ش���ما اعلام كرده بودم و ش���ما قبول

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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نمودید و در �آن پایدار هس���تید ،بیاد شما بیاورم2 .اگر به
متوسل باشید به وس���یلۀ �آن نجات مییابید ،مگر اینكه
�آن ّ
ایمان ش���ما واقعی نباش���د.
�3آنچه را كه به من رسیده بود یعنی مهمترین حقایق انجیل را
به شما سپردم و �آن این است كه مطابق پیشگوییهای تورات
و نوشتههای انبیا ،مس���یح برای گناهان ما مرد 4و مدفون شد
و نیز بر طبق کتابمقدّس در روز س���وم زنده گش���ت 5و بعد
خود را به پطرس و پس از �آن به دوازده رس���ول ظاهر ساخت
و 6یکبار هم به بیش از پانصد نفر از پیروانش ظاهر شد ،كه
اغلب �آنها تا امروز زندهاند ولی بعضی مردهان���د7 .بعد از �آن
یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند.
�8آخر همه ،خود را به من كه در برابر �آنها طفلی نارس بودم،
ظاهر ساخت؛ 9زیرا من از تمام رسولان او كمتر هستم و حتّی
شایستگی �آن را ندارم كه رسول خوانده شوم ،چون بر كلیسای
خدا جفا میرس���انیدم10 .ا ّما به وس���یلۀ فیض خدا �آنچه امروز
هستم ،هستم و فیضی كه او نصیب من گردانید ،بیهوده نبود؛
زیرا من از همۀ ایشان بیشتر زحمت كشیدم .گرچه واقعاً من
نبودم؛ بلكه فیض خدا بود كه با من كار میکرد11 .به هرحال
خواه من بیش���تر زحمت كشیده باش���م ،خواه ایشان ،تفاوتی
ندارد .زیرا این است �آنچه همۀ ما اعلام میکنیم و شما نیز به
این ایمان �آوردهاید.
رستاخیز مردگان

12پ���س اگر مژدهای را كه ما اعلام میکنیم ،این باش���د كه
مسیح پس از مرگ زنده شد ،چگونه بعضی از شما میتوانید
ا ّدعا كنید كه قیام���ت مردگان وج���ود ن���دارد؟ 13اگر قیامت
مردگان وجود نداشته باشد ،پس مسیح هم زنده نشده است!
14و اگر مسیح زنده نشده باشد ،هم بشارت ما پوچ است و
هم ایمان شما! 15وقتی گفتیم كه خدا مسیح را زنده ساخته
است ،درصورتیکه زنده شدن مردگان درست نباشد ،دربارۀ
خدا شهادت دروغ دادهایم16 .زیرا اگر مردگان زنده نمیشوند،
مسیح هم مسلّماً زنده نشده است17 .و اگر مسیح زنده نشده
است ،ایمان شما بیهوده اس���ت و شما هنوز در گناهان خود
هستید18 .از �آن گذشته ایماندارانی هم كه مردهاند ،باید هلاک
شده باشند! 19اگر امید ما به مسیح فقط منحصر به این زندگی
باشد ،از تمام مردم بدبختتر هستیم!
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20ا ّما در حقیقت ،مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین كسی
است كه از میان مردگان برخاسته است21 .زیرا چنانکه مرگ به
وسیلۀ یک انسان �آمد ،همانطور قیامت از مردگان نیز به وسیلۀ
یک انسان دیگر فرا رسید22 .و همانطور كه همۀ �آدمیان بهخاطر
همبستگی با �آدم میمیرند ،تمام کسانیکه با مسیح متّحدند،
زنده خواهند شد23 .ا ّما هركس به نوبت خود زنده میشود:
اول مسیح و بعد در وقت �آمدن او �آنانی كه متعلّق به او هستند.
24پس از �آن پایان كار فرا خواهد رسید و مسیح تمام فرمانروایان
و ق ّوتها و قدرتها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد
سپرد25 .زیرا تا �آن زمانیکه خدا همۀ دشمنان را زیر پای مسیح
نگذارد او باید به سلطنت خود ادامه دهد�26 .آخرین دشمنی
كه بر انداخته میشود ،مرگ است27 .كلام خدا میگوید كه
خدا همهچیز را زیر پای مسیح قرار داده است .ولی البتّه معلوم
است كه عبارت «همهچیز» شامل خدا ،كه همهچیز را تحت
فرمان مسیح میگذارد ،نمیش���ود28 .وقتیکه همهچیز تحت
فرمان مسیح قرار بگیرد ،مسیح نیز كه پسر خداست ،خود را
در اختیار خدا كه همهچیز را به فرمان او گذاشت ،قرار خواهد
داد تا خدا بر ك ّل كاینات حاكم گردد.
29در غیر این صورت برای چه ع ّدهای از طرف مردگان تعمید
میگیرند؟ اگر مردگان اصلا ً زنده نمیش���وند ،چرا دیگران به
نام ایش���ان تعمید میگیرند؟ 30و ما چرا باید در تمام ساعات
زندگی با خطر روبهرو باشیم؟ 31ای برادران* من ،چون به اتّحاد
شما با خداوند ،عیسی مسیح افتخار میکنم ،سوگند میخورم
كه هر روز با مرگ روبهرو میش���وم32 .اگر من فقط از روی
انگیزههای انسانی در افسس با جانوران میجنگیدم چه چیزی
عاید من میشد؟ اگر مردگان زنده نمیشوند ،پس «بخوریم و
بنوشیم ،زیرا فردا خواهیم مرد».
33گول نخورید ،معاشران بد ،اخلاق خوب را فاسد میسازند.
34درست فكر كنید و دیگر گناه نكنید .زیرا بعضی از شما خدا
را نمیشناسید و این را برای شرمساری شما میگویم.
رستاخیز بدن

35شاید كس���ی بپرسد« :مردگان چگونه زنده میشوند و با
چه نوع بدنی ظاهر میشوند؟» 36ای نادانان ،وقتی تخمی در
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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زمین میكارید� ،آن زنده نخواهد شد ،مگر اینكه اول بمیرد.
37و �آنچه میکاری فقط یک دانه است ،خواه یک دانۀ گندم
باشد یا هر دانۀ دیگر و �آن هنوز ش���كل نهایی خود را نگرفته
است38 .خدا بر طبق ارادۀ خود بدنی به �آن میدهد و به هر
نوع تخم ،بدنی مخصوص میبخشد.
39گوش���ت همۀ موجودات زنده یک جور نیست ،گوشت
�آدمیان یک جور است و هر دسته از حیوانات ،پرندگان و ماهیان
گوشت مخصوص به خود دارند.
40اجسام �آسمانی با اجس���ام زمینی فرق دارند و زیباییهای
�آنها نیز با هم متفاوت است41 .زیبایی خورشید یکجور است
و زیبایی ماه و ستارگان نحوی دیگر و حتّی در میان ستارگان
زیباییهای گوناگون یافت میشود.
42زندهش���دن مردگان نیز چنین خواهد بود� ،آنچه به خاک
سپرده میشود فانی اس���ت و �آنچه برمیخیزد فناناپذیر است.
�43آنچه به خاک میرود ذلیل و خار اس���ت� .آنچه برمیخیزد
پرجلال است .در ضعف و ناتوانی كاشته میشود و در قدرت
س���بز میش���ود44 .بدن جسمانی به خاک س���پرده میشود و
بدن روحانی برمیخیزد .همچنانكه بدن جس���مانی هس���ت،
بدن روحانی نیز وجود دارد45 .در این خصوص کتابمقدّس
میفرماید« :اولین انسان یعنی �آدم ،نفس زنده گشت ».ا ّما �آدم
�آخر روح حیات بخش گردید�46 .آنچه روحانی اس���ت ،اول
نمی�آید .اول جسمانی و بعد از �آن روحانی می�آید�47 .آدم اول
از خاک زمین ساخته شد و �آدم دوم از �آسمان �آمد48 .خاكیان
به او كه از خاک ساخته شد شبیهاند و �آسمانیها هم به او كه
از �آسمان �آمد شباهت دارند49 .همانگونه كه شكل خاكی به
خود گرفتیم ،شكل �آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت50 .ای
برادران*  ،مقصودم این است كه �آنچه از گوشت و خون ساخته
شده است ،نمیتواند در پادشاهی خدا سهیم گردد و �آنچه فانی
است ،نمیتواند در فناناپذیری نصیبی داشته باشد.
51گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم .همۀ ما نخواهیم
مرد؛ 52بلكه در یک لحظه با یک چش���م بهمزدن به محض
�آنكه شیپور �آخر شنیده شود ،تغییر خواهیم یافت .زیرا شیپور به
صدا در می�آید و مردگان برای حیات فناناپذیر زنده میشوند و
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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ما نیز تغییر خواهیم یافت53 .زیرا فنا باید با بقاء پوشیده شود
و مرگ به حیات ج���اودان مل ّبس گردد54 .زمانیکه فنا با بقا
و مرگ با حیات پوش���یده ش���ود �آنچه كلام خدا میفرماید به
حقیقت خواهد پیوست كه
«مرگ نابود گشته و پیروزی ،كامل گردیده است».
« 55ای مرگ ،پیروزی تو كجاست و ای موت نیش تو كجا؟»
56نیش مرگ از گناه زهر�آگین میشود و گناه از شریعت قدرت
میگیرد57 .ا ّما خدا را شكر كه او به وسیلۀ خداوند ما عیسی
مسیح به ما پیروزی بخشیده است.
58بنابرای���ن ای برادران* عزیز من ،پابرجا و اس���توار بمانید.
همیشه در كار و خدمت خداوند مشغول باشید؛ زیرا میدانید
كه زحمات شما در خدمت او بینتیجه نخواهد بود.

16

جمعآوری پول

اكنون در خصوص جمع�آوری اعانه برای مقدّس���ین
یهودیه :همانطور كه به كلیس���اهای غلاطیه دستور
دادم ش���ما نیز عمل كنید2 .یعنی در اولی���ن روز هر هفته (روز
یكشنبه) هر یک از شما باید به نسبت در�آمد خود مقداری پول
كنار بگذارید و �آن را پسانداز كنید تا موقع �آمدن من احتیاجی
به جمع�آوری پول نباش���د 3و به محض اینكه به �آنجا رسیدم،
كسانی را كه شما انتخاب کردهاید با مع ّرفی نامه میفرستم تا
هدایا را به اورشلیم ببرند4 .و اگر رفتن من صلاح باشد ،همراه
ایشان خواهم رفت.
نقشۀ پولس برای سفر آینده

5پس از گذشتن از مقدونیه نزد شما می�آیم؛ زیرا قصد دارم
از مقدونیه عبور كنم6 .احتمال میرود مدّتی نزد شما بمانم و
شاید زمستان را با شما به سر برم و به این وسیله با كمک شما
به سفر خود به هر كجا باشد ادامه خواهم داد7 .در حال حاضر
مایل نیستم در هنگام عبور از ش���ما دیدن كنم؛ زیرا امیدوارم
بعداً با اجازۀ خداوند مدّتی نزد شما بمانم.
8من تا عید پنتیكاست در افسس خواهم ماند9 .زیرا فرصت
بزرگی برای خدمت مؤثری به من داده ش���ده است ،اگر چه
مخالفین زیادی در �آنجا وجود دارند.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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10اگ���ر تیموتاؤس به �آنجا �آمد ،مواظب باش���ید كه در میان
شما هیچ نگرانی نداشته باشد؛ زیرا همانگونه كه من در كار
خداوند مشغولم ،او نیز كار میکند11 .پس هیچکس او را حقیر
نش���مارد و او را كمک كنید تا به س���لامتی به راه خود ادامه
داده ،نزد من برگ���ردد؛ زیرا برای �آمدن او و س���ایر ایمانداران
چشم به راه هستم.
12در خص���وص برادر ما اپلس ،من او را زیاد تش���ویق كردم
كه به اتّفاق ایمانداران دیگر به دیدن ش���ما بیاید ،ولی کاملا ً
نپذیرفته است كه در این موقع بیاید ،ا ّما هرگاه فرصت یافت،
خواهد �آمد.
آخرین دستورات

13هوش���یار باش���ید ،در ایمان ثابت بمانید ،قوی و جوانمرد
باشید14 .همۀ كارهای خود را با مح ّبت انجام دهید.
15اكنون ای برادران* من ،خانوادۀ اس���تیفان را میشناسید و
میدانید كه �آنها اولین ایمانداران یونان بودند كه خود را وقف
خدمت به مقدّس���ین نمودند16 .درخواست میکنم مطیع این
اشخاص و هر شخص دیگری كه با شما همكاری میکند و
زحمت میکشد ،باشید.
17از �آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیكاس شاد شدم زیرا
غیبت ش���ما را جبران کردهاند 18و نیروی تازهای به روح من
و همچنین به روح ش���ما بخش���یدند .از چنین اشخاصی باید
قدردانی كرد.
19كلیساهای �آسیا به شما سلام میفرستند ،اكیلا و پرسكله با
كلیسایی كه در خانۀ ایشان تشكیل میشود ،در خداوند سلام
گرم به شما میفرستند20 .جمیع ایمانداران سلام میفرستند.
با بوسۀ مقدّسانه به یكدیگر سلام گویید.
21در خاتمه ،من پولس با خط خود درود میفرستم.
22ملعون است هرکه خداوند را دوست ندارد .ماراناتا یعنی
«ای خداوند ما ،بیا».
23فیض خداوند ما عیسی با همۀ شما باد.
24مح ّبت من همواره با همۀ شما كه با عیسی مسیح متّحد
هستید باشد� .آمین.

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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کلیسای شهر قرنتس
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1
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نامۀ دوم پولس رسول به

کلیسای شهر قرنتس
معرفی کتاب
ّ

نامۀ دوم پولس به قرنتیان در زمانی نوشته شد كه پولس مشكلات
زیادی در روابط خود با کلیسای قرنتس داشت .بعضی از اعضای
کلیسا ش���دیداً علیه پولس قیام كرده بودند .ولی پولس با دقّت
و تح ّمل زیاد برای تبدیل روابط و اصلاح �آن كوشش میكند و
سرانجام مسائل برای �آنان روشن و �آشكار میگردد.
در قسمت اول ،پولس روابط خود را با کلیسای قرنتس شرح
داده و توضیح میدهد كه چرا بشدّت با ناسزاگویی و كشمكش
در کلیسا مخالفت میکند .همچنین خوشحالی خود را از اینكه
این روش باعث توبه و اصلاح شده است بیان میكند .سپس از
کلیسا درخواست مینماید كه هدایایی برای مسیحیان نیازمند
در یهودیه بفرستند .در فصلهای �آخر ،او از رسالت خویش در
برابر �آنانی كه در کلیس���ا ا ّدعای رس���الت میكردند و رسالت
پولس را تكذیب مینمودند ،دفاع میكند.
تقسیمبندی كتاب

مقدّمه 11-1:1
پولس و کلیسای قرنتس 16:7-12:1
هدایا برای مسیحیان یهودیه 15:9-1:8
دفاع پولس از رسالت خویش 10:13-1:10
خاتمه 13-11:13

1

مقدمه
ّ

از طرف پولس كه به ارادۀ خدا ،رس���ول عیسی مسیح
است و از طرف برادر ما تیموتاؤس به كلیسای خدا در
شهر قرنتس و تمام مقدّسین مقیم یونان تقدیم میشود.
2پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند ،به شما فیض و �آرامش
عطا فرماید.
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3سپاس بر خدا ،پدر خداوند ما عیسی مسیح كه پدری مهربان
و منبع �آسایش است4 .او ما را در تمام سختیها و زحمتهای
ما �آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان �آسایشی كه
خدا به ما عطا فرمود ،كسانی را كه به انواع سختیها گرفتار
هستند� ،آسودگی بخشیم5 .همانگونه كه ما در رنجهای بسیا ِر
مسیح سهیم هستیم ،به وسیلۀ مسیح در �آسایش فراوان او نیز
شریک هستیم6 .اگر زحمات و سختیها نصیب ما میشود،
بهخاطر �آس���ودگی و نجات شماس���ت و اگر �آسایش در انتظار
ماست ،این هم باید موجب �آسودگی خاطر شما باشد .یعنی
وقتی شما هم مثل ما متح ّمل رنج و زحمت میشوید ،صبور و
با تح ّمل باشید7 .امید ما به شما هرگز متزلزل نمیشود ،زیرا
میدانیم ،چنانکه در رنجهای ما سهیم هستید ،در �آسایش ما
نیز سهیم خواهید بود.
8ما نمیخواهیم از زحماتی كه در استان �آسیا برای ما پیش
�آمد بیخبر باشید .بارهایی كه بر دوش ما گذاشته شد �آنقدر
گران و سنگین بود كه امید خود را به زندگی از دست دادیم.
9احساس میکردیم كه حكم اعدام ما صادر شده بود .چنین
اتّفاقی افتاد تا به خدایی كه مردگان را زنده میکند متّکی باشیم
نه به خودمان10 .خدا ما را از خطر مرگ بس���یار وحشتناكی
رهانید و امید ما باز هم به اوس���ت كه ب���ار دیگر ما را رهایی
بخشد11 .ش���ما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری كنید تا وقتی
عدّۀ بسیاری بركاتی را كه خدا به ما داده است ببینند� ،آنگاه
عدّۀ بیشتری بهخاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت.
تغییر نقشۀ پولس

12افتخار ما این است و وجدان ما نیز گواه است كه در روابط
خود با مردم این جهان و مخصوصاً با شما با خلوص ن ّیت و
بیریایی خدایی رفتار کردهایم .ما به فیض خدا متّکی بودیم،
نه به فلسفۀ دنیوی13 .در �آنچه نوشتیم ،مقصود ما همان است
كه شما میخوانید و میفهمید14 .و امیدواریم شما همانطور
كه ما را تا حدّی میشناس���ید این چیزها را نیز کاملا ً بفهمید
تا س���رانجام در روز عیس���ی خداوند چنانکه ما به شما افتخار
میکنیم شما نیز به ما افتخار كنید.
15ب���ا چنین اطمینانی بود كه تصمی���م گرفتم قبل از همه از
ش���ما دیدن كنم تا بركاتی مضاعف به شما برس���انم16 .یعنی
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میخواس���تم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در بازگشت
از �آنجا از ش���ما دیدن كنم و در بازگش���ت با كمک شما راه
یهودیه را در پیش بگیرم�17 .آیا این تصمیم من نش���ان میدهد
كه دچار تردید شدهام؟ �آیا من هم در نقشههای خود مثل افراد
این جهان به اقتضای زمان ،بلی یا خیر میگویم؟ 18همانگونه
كه سخنان خدا قابل اعتماد است ،گفتار ما نیز به شما دو پهلو
نمیباشد19 .زیرا پسر خدا عیسی مسیح ،كه من و سیلوانس و
تیموتاؤس او را به شما اعلام كردیم ،هرگز دو دل نبود بلكه بلی
او همیشه «بلی» بوده است20 .زیرا هرقدر كه وعدههای خدا
زیاد باشند همۀ �آنها به طور مثبت در مسیح انجام میشوند و
به این جهت وقتی خدا را ستایش میکنیم به وسیلۀ مسیح �آمین
میگوییم21 .خدا ،ما و شما را در اتّحاد با مسیح استوار نموده
و م�أموریت مقدّس���ی به ما داده است22 .و خدا ُمهر مالك ّیت
خود را بر ما گذاش���ت و روحالقدس را به عنوان ضامن همۀ
بركات �آینده در دلهای ما نهاد.
23خدا شاهد اس���ت كه من از �آمدن به قرنتس به این دلیل
خودداری كردم كه مبادا مزاحم شما شوم24 .مقصود من این
نیست كه حاكم بر ایمان شما باشم! خیر ،بلكه ما همكاران
واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید ،زیرا
شما در ایمان پایدار هستید.
پس در این مورد تصمیم گرفتم كه اگر �آمدن من باعث
رنجش و اندوه شما شود ،دیگر نزد شما نیایم؛ 2زیرا
اگر من ش���ما را برنجانم ،دیگر چه كسی باقی میماند كه به
من دلخوشی دهد؟ جز همان کسانیکه من رنجانیدم! 3به این
جهت �آن نامه را نوش���تم تا در وقت �آمدن من �آن کس���انیکه
باید مرا خوش���حال كنن���د ،مایۀ رنجش و اندوه من نش���وند.
اطمینان دارم كه شادمانی من همۀ شما را نیز شادمان خواهد
ساخت4 .من �آن نامه را با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و
با اشکهای فراوان به شما نوشتم .منظورم رنجانیدن شما نبود
خاصی كه به شما دارم
بلكه میخواس���تم ش���ما را از مح ّبت ّ
خاطرجمع سازم.

2

طلب آمرزش برای یک گناهكار

5اگر كسی در میان شما باعث رنجش و اندوه شده است ،نه
فقط مرا رنجانیده است ،بلكه تا حدّی همۀ شما را نیز! (در این
مورد نمیخواهم بیش از حد سختگیری كنم6 ).تنبیهی كه اكثر
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مقصر روا داشتید برای او كافی است.
شما نسبت به شخص ّ
7پس اكنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید مبادا غم و
اندوه زیاد ،او را از پای در�آورد8 .بنابراین من از شما خواهش
میکنم كه مح ّبت خ���ود را دوباره به او ثابت كنید9 .زیرا من
�آن نامه را نوشتم تا شما را �آزمایش كنم .من میخواستم ببینم
كه �آیا در هر م���وردی از تعالیم من اطاع���ت میکنید یا خیر.
10هرگاه شما كس���ی را ببخشید من نیز او را میبخشم و اگر
لازم باش���د كه من هم او را ببخشم ،باید بگویم كه من او را
در حضور مسیح و بهخاطر شما بخشیدهام11 .ما نمیخواهیم
ش���یطان از این فرصت اس���تفاده كند؛ زیرا ما از نقشههای او
بیخبر نیستیم.
نگرانی پولس و آسودگی خاطر او

12وقتی به ترو�آس رسیدم كه بشارت مسیح را بدهم فرصت
خوبی برای خدمت خداوند داشتم13 ،ا ّما چون برادرم تی ُطس
را در �آنج���ا نیافتم ،فكرم ناراحت بود .پس از حضور ایش���ان
مر ّخص شده به مقدونیه رفتم.
14ا ّما خدا را شکر میکنم که ما را به وسیلۀ اتّحاد با مسیح
در صف پیروزمندان ق���رار داده و هدایتمان میكند .مثل عطر
خوشبو در همهجا پخش میشویم تا بوی خوش معرفت الهی
را به همه برسانیم15 .زیرا ما مانند ُبخور خوشبویی هستیم كه
مسیح به خدا تقدیم میكند و بوی خوش �آن هم بین �آنانی كه
نجات مییابند و هم بین �آنانی ك���ه هلاک میگردند ،پخش
میگردد16 .این بو برای کس���انیکه در راه هلاكت هستند،
بوی كشندهای است كه مرگ را به دنبال دارد و برای �آنهایی
كه در راه نجات س���الكند ،رایحهای حیات بخش میباشد.
پس كیست كه لیاقت این كار و خدمت را داشته باشد؟ 17ما
كلام خدا را دستفروشی نمیكنیم ،چنانکه بسیاری میکنند،
بلكه م���ا �آن را با صمیم ّیت ،مانند کس���انیکه از جانب خود
خدا م�أمور شدهاند و در حضور او خدمت میكنند و با مسیح
متّحدند ،بیان میكنیم.

3

خدمتكاران پیام جدید

ش���اید بگویید كه ما به خودستایی پرداختهایم! �آیا ما
مثل دیگران از طرف شما و یا برای شما به سفارشنامه
محتاجیم؟ 2بهترین سفارشنامۀ ما شما هستید ،كه در دلهای
ما نوش���ته ش���ده تا تمام مردم �آن را بخوانند و بفهمند3 .شما
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نامۀ سرگشادهای هستید كه مسیح �آن را نوشته و توسط ما به
دیگران رسانیده است .این نامه با مركب و بر روی تخته سنگ
نوشته نشده است بلكه نامهای است كه روح خدای زنده بر
قلبهای انسانی نوشته است.
4ما فقط به علّت اطمینانی كه به خدا داریم ،به وسیلۀ مسیح
چنین ا ّدعایی میکنی���م5 .در خود لیاقتی نمیبینیم كه بگوییم
ما صلاح ّیت انجام چنین كاری را داشتهایم .خیر! بلكه لیاقت
ما از جانب خداس���ت6 .او ما را لایق گردانید كه خدمتگزار
پیمان جدید باش���یم و این پیمان یک سند كتبی نیست ،بلكه
از روح خداست ،زیرا شریعت نوشته شده ،انسان را به مرگ
میکشاند ا ّما روح خدا حیات میبخشد.
7اگر دوران شریعت كه بر سنگ حک شده بود و به مرگ
میانجامید ،با چنان شكوهی شروع ش���د كه قوم اسرائیل به
علّت نوری كه در صورت موس���ی میدرخش���ید نتوانستند به
چهرۀ او نگاه كنند ،هرچند كه �آن نور به تدریج ناپدید میشد،
8پس دورۀ ظهور روحالقدس چقدر با شكوهتر خواهد بود9 .و
اگر دورانی كه ش���ریعت مردم را محكوم میساخت ،با چنان
شكوهی همراه بود ،پس دورهای كه مردم تبرئه میشوند باید
چقدر شكوه و جلال بیشتری داشته باشد! 10در واقع میتوان
گفت كه دوران پرشكوه اول ،تمام جلوه و جلال خود را در
برابر شكوه و جلال بیشتر دوران دوم از دست داده است11 .و
اگر �آنچه كه به تدریج ناپدید میگش���ت دارای چنین ش���كوه
و جلالی بود ،پس �آنچه دایمی اس���ت ،باید دارای چه شكوه
بیشتری باشد؟!
12چون چنین امیدی داریم با شهامت سخن میگوییم13 .ما
مثل موس���ی نیس���تیم كه نقابی بر صورت خویش گذاشت تا
قوم اسرائیل پایان �آن شكوه زودگذر را نبینند14 .ذهنهای �آنها
كند شده و تا به امروز در موقع خواندن عهد عتیق این نقاب
باقیمانده است و برداشته نمیشود ،زیرا فقط به وسیلۀ مسیح
برداشته خواهد شد�15 .آری تا به امروز هروقت �آنها تورات موسی
را میخوانند �آن نقاب ذهنشان را میپوشاند16 .ا ّما به محض
اینکه كسی به خداوند روی �آورد� ،آن نقاب برداشته میشود.
17و در اینجا مقصود از كلمۀ «خداوند» ،روحالقدس است و
هرجا روح خداوند باشد ،در �آنجا �آزادی هست18 .و همۀ ما
درحالیکه با صورتهای بینقاب مانند �آیینهای جلال خداوند را
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منعكس میکنیم ،به تدریج در جلالی روز افزون به شكل او مبدّل
میشویم و این كار ،كار خداوند یعنی روحالقدس است.

4

گنجی در کوزههای سفالین

چون خدا از لطف خود این م�أموریت را به ما داده است
م�أیوس نمیگردیم2 .ما به هیچیک از روشهای پنهانی و
متوسل نمیشویم و هرگز با فریبكاری رفتار نمیکنیم و پیام
ننگین ّ
خدا را تحریف نمینماییم ،بلكه با بیان روشن حقیقت میكوشیم
كه در حضور خدا مورد پسند وجدان همۀ مردم باشیم3 .زیرا
اگر انجیلی كه اعلام میکنیم پوشیده باشد ،فقط برای كسانی
پوشیده است كه در راه هلاكت هستند«4 .خدای این جهان»
افكار �آنها را كور كرده است تا نور انجیل پرشكوه مسیح را كه
صورت خدای نادیده است نبینند5 .ما نمیخواهیم خودمان مورد
تو ّجه قرار بگیریم بلكه اعلام میکنیم كه عیسی مسیح ،خداوند
است و ما بهخاطر او خادمان شما هستیم6 .زیرا همان خدایی
كه فرمود« :روشنایی از میان تاریكی بدرخشد »،در قلبهای ما
نیز درخشیده است تا �آن نور معرفت جلال خدا كه در چهرۀ
مسیح مشاهده میشود بر ما بدرخشد.
7با وجود این ،ما چنین گنجی در کوزههای س���فالین داریم
تا معلوم گردد كه �آن قدرت بزرگ از ما نیس���ت ،بلكه از �آن
خداست8 .از هر طرف تحت فشاریم ،ولی ُخرد نمیشویم.
گاهی دچار شک و تردید میشویم ،ا ّما تسلیم ناامیدی نمیگردیم.
�9آزار میبینیم ،ا ّما هیچوقت تنها نیستیم .زمین میخوریم ولی
نابود نمیشویم10 .بدنهای فانی ما دایماً داغ مرگ عیسی را
با خود دارند تا زندگی عیس���ی در بدنهای ما نیز ظاهر شود.
�11آری ،در تمام دورۀ زندگی خود همیش���ه بهخاطر عیسی به
مرگ تسلیم میشویم تا زندگی عیسی در جسم فانی ما ظاهر
شود12 .پس درحالیکه اثرات مرگ در بین ما دیده میشود،
اثرات حیات در بین شما مشهود است.
13کتابمقدّس میفرماید« :چون ایمان داشتم ،سخن گفتم».
ما نیز در همان روح سخن میگوییم ،چون ایمان داریم14 .زیرا
میدانیم خدا كه عیسی خداوند را پس از مرگ زنده گردانید،
ما را نیز با عیسی زنده خواهد ساخت و با شما به حضور خود
خواهد �آورد15 .اینهمه بهخاطر شماست تا به هر اندازهای كه
فیض خدا شامل افراد بیشتری شود ،شكر و سپاس برای جلال
او نیز افزایش یابد.
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ایمان ،راهنمای ما در زندگی

16بنابراین ،امید خود را از دس���ت نمیدهیم .اگرچه وجود
ظاهری ما رفته رفته از بین م���یرود ،وجود باطنی ما روزبهروز
تازهتر میگردد17 .و این رنج و زحمت ناچیز و زودگذر ،جلال
عظیم و بیپایانی را كه غیرقابل مقایس���ه است برای ما فراهم
میکند 18و در ضمن ،ما به چیزهای نادیدنی چشم دوختهایم
نه به چیزهای دیدنی ،زیرا �آنچه به چشم می�آید موقّتی است،
ولی چیزهای نادیدنی تا ابد پایدارند.
زیرا ما میدانیم هرگاه این خیمهای كه در �آن به س���ر
میبریم ،یعنی این بدن زمینی ما فرو ریزد ،خدا عمارتی
جاودانی كه به دست انسان ساخته نشده ،در �آسمان برای ما
فراهم میكند2 .ما در اینجا برای پناه بردن به خانۀ �آس���مانی
خود دایماً در �آه و ناله هستیم 3تا در پناه �آن پوشش �آسمانی،
دیگر برهنه نباشیم4 .تا زمانیکه در این خیمه به سر میبریم در
زیر بارهای سنگین ناله و فغان میکنیم ،ا ّما نه تنها نمیخواهیم
خیمۀ فعلی خود را از دست بدهیم ،بلكه مایلیم پوششی �آسمانی
بر �آن بیافزاییم تا سرانجام زندگی فانی ما در حیات غرق شود.
5خدا ما را برای همین منظور �آماده ساخته است و روحالقدس
خود را به عنوان ضامن اجرا و نمون���ۀ چیزهایی كه در انتظار
ماست به ما عطا فرموده است.
6پس ما هیچوقت م�أیوس نمیش���ویم ،زیرا میدانیم تا زمانی
که در این بدن اقامت داریم ،از حضور خداوند دور هستیم.
(7راهنم���ای ما در زندگی ایمان ماس���ت ،نه �آنچه میبینیم).
8پس م�أیوس نمیش���ویم ،چون ترجی���ح میدهیم كه این خانۀ
زمین���ی را ترک كرده و ب���ا خداوند در خانۀ �آس���مانی زندگی
نماییم9 .بنابراین چه در اینجا باش���یم و چه در �آنجا فقط یک
هدف داریم و �آ ن هم این است كه او را خشنود سازیم10 .زیرا
همۀ ما همانطور كه واقعاً هستیم ،باید روزی در مقابل تخت
داوری مسیح بایستیم تا مطابق �آنچه كه با بدن خود کردهایم
-چه نیک و چه بد -جزا بیابیم.

5

دوستی با خدا به وسیلۀ مسیح

11پس چون ما میدانیم كه معنی ترس از خداوند چیس���ت،
س���عی میکنیم كه مردم را متقاعد س���ازیم .خدا ما را کاملا ً
میشناسد و من نیز امیدوارم كه شما در دلهایتان ما را خوب
بشناس���ید12 .م���ا نمیخواهیم باز از خ���ود تعریف كنیم بلكه
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میخواهیم دلیلی به شما بدهیم كه به ما افتخار كنید تا بتوانید
به کسانیکه به ظاهر یک ش���خص میبالند و نه به باطن او،
جواب بدهید13 .اگر ما عقل خود را از دست دادهایم ،بهخاطر
خداست! و اگر عاقل هستیم بهخاطر شماست! 14زیرا مح ّبت
مس���یح حاكم بر تمام افكار و کارهای ماست چون میدانیم
اگر یک نفر بهخاطر همۀ انسانها ُمرد ،مسلّم است كه همه در
مرگ او ُمردند�15 .آری ،او برای همه ُمرد تا �آنانی كه زندهاند
دیگر برای خود زندگی نكنند ،بلكه برای او زیست نمایند كه
بهخاطر �آنها ُمرد و دوباره زنده شد.
16دیگر ما دربارۀ هیچکس از روی معیارهای انسانی قضاوت
نمیکنیم ،گرچه زمانی ما چنین قضاوتی دربارۀ مسیح داشتیم،
ولی دیگر چنین قضاوتی نداریم17 .کس���یکه با مسیح متّحد
است ،حیاتی تازه دارد .هر �آنچه كهنه بود درگذشت و اینک
زندگی نو شروع ش���ده اس���ت18 .اینها همه از طرف خدایی
است كه به وس���یلۀ مسیح ،ما را كه قبلا ً دشمنان او بودیم به
دوستان خود تبدیل كرده است و ما را موظّف ساخت كه به
دشمنان دیگر او هم اعلام كنیم كه �آنها نیز میتوانند دوستان
او بشوند19 .به عبارت دیگر خدا به جای اینكه گناهان انسان
را به حساب �آورد ،به وسیلۀ مسیح با جهان مصالحه نمود و
پیام این مصالحه را به ما سپرده است.
20پس ما سفیرانی از جانب مسیح هستیم و گویی خدا به وسیلۀ
ما ش���ما را میخواند .پس ما به عنوان سفیران مسیح از شما
التماس میکنیم :با خدا مصالحه كنید21 .بهخاطر گناهان ما،
خدا او را که مرتکب هیچ گناهی نشده بود گناهکار شناخت تا
ما به وسیلۀ او ما هم در یرایر خدا کاملا ً نیک شمرده شویم.
پس ما که در كارهای خدا سهیم هستیم ،از شما كه
فیض خدا را یافتهاید درخواست میکنیم كه نگذارید
�آن فیض در زندگی شما بیاثر بماند2 ،زیرا او میفرماید:
«در زمان مطلوب به تو گوش دادم،
و در روز نجات تو را كمک كردم».

6

گ���وش بدهید! این زم���ان ،زمان مطلوب اس���ت و امروز،
روز نج���ات!
3ما نمیخواهیم به هیچ وجه باعث لغزش كس���ی بش���ویم،
مبادا نقصی در خدمت ما یافت شود4 ،بلكه میخواهیم با هر
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كاری كه میکنیم نشان دهیم كه خادمان حقیقی خدا هستیم،
یعنی با تح ّمل زحمات و سختیها و دشواریها5 .ما در شلا ّق
خوردنها ،حبسها ،شورشها ،بیخوابیها ،گرسنگیها و تلاشها
و 6همچنین با خلوص ن ّیت ،معرفت ،صبر ،حوصله و مهربانی
نش���ان میدهیم كه خادمان خدا هستیم .تمام این كارها را با
كمک روحالقدس و با مح ّبت بیری���ا 7در اعلام پیام حقیقت
و با قدرت خدا انجام میدهیم .تنها اسلحۀ ما ،هم در دفاع
و هم در حمله ،داشتن زندگی پاک و بی�آلایش است8 .گاه
احت���رام و گاهی بیاحترامی میبینی���م .گاه مورد لعن و گاهی
مورد ستایش هستیم .ما را افرادی دروغگو میشمارند ،حال
�آنكه راستگو هستیم9 .گمنام ولی در عین حال مشهوریم؛ به
حال مرگ افتادیم ولی هنوز زندهایم .ما شكنجه میبینیم ،ولی
به قتل نمیرس���یم10 .غمگین ،ولی پیوسته شادمانیم؛ ما چون
گدا فقیریم ،ولی در عین حال بسیاری را دولتمند میسازیم؛
بیچیزیم ا ّما دارای همهچیز هستیم.
11ای مردمان قرنتس ،ما چیزی از شما پنهان نکردهایم؛ بلكه
دلهای خود را برای شما گشودهایم12 .اگر روابط شما با ما به
سردی گراییده است ،این از جانب ما نیست؛ بلكه باید ریشۀ
�آن را در دلهای خود بجویید�13 .آیا شما نباید در مقابل مح ّبت
ما همان گرمی را نشان دهید و دلهایتان را به سوی ما بگشایید؟
(من مانند یک پدر با فرزندان خود سخن میگویم).
هشدار علیه تأثیر بتپرستان

14از وابستگیهای نامناس���ب با افراد بیایمان دوری كنید.
زیرا چه ش���راكتی بین نیكی و شرارت است و چه رفاقتی بین
روش���نایی و تاریكی؟ 15چه توافقی بین مسیح و ابلیس وجود
دارد و چه هماهنگی بین ایماندار و بیایمان؟ 16و یا چه وجه
اشتراكی بین خانۀ خدا و ُبتها هست؟ زیرا ما خانۀ خدای زنده
هستیم ،چنانکه خدا فرموده است:
«من در ایشان ساكن خواهم بود
و در میان �آنها به سر خواهم برد.
من خدای ایشان خواهم بود و �آنان قوم من».
17و خداوند میفرماید:
«از میان �آنها خارج شوید
و خود را از �آنان جدا سازید
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و به چیزهای ناپاک دست نزنید
و من شما را خواهم پذیرفت».
 18و خداوند متعال میفرماید:
«من پدر شما خواهم بود
و شما پسران و دختران من خواهید بود».
ای عزیزان ،این وعدهها به ما داده ش���ده است ،پس
ما چقدر باید خود را از هر چیزی كه جس���م و جان
ما را �آلوده میس���ازد پاک كنیم و با خداترسی خود را کاملا ً
مقدّس سازیم.

7

شادمانی پولس

2قلبهای خود را به سوی ما بگشایید .ما نسبت به هیچکس
به ناحق رفتار نكردیم .اخلاق كس���ی را فاس���د نس���اختیم و
كلاهبرداری نكردیم3 .من نمیخواهم با سخنان خود شما را
محكوم سازم ،زیرا چنانکه قبلا ً گفته بودم ،شما �آنقدر در نزد
ما عزیز هستید که نه مرگ میتواند شما را از ما جدا سازد،
نه زندگی4 .من چقدر به شما اطمینان دارم و چقدر به شما
افتخار میکنم! و با وجود تمام زحمات و مشكلاتی كه داریم،
من دلگرمی و شادی زیادی دارم.
5مثلا ً وقتی به مقدونیه رس���یدیم نه تنها نتوانستیم برای رفع
خستگی خود كمی اس���تراحت كنیم بلكه از هر طرف دچار
زحمت ش���دیم .از یک طرف با دیگ���ران در نزاع بودیم و از
طرف دیگر باطناً میترس���یدیم6 .ا ّما خدا كه به دلشكستگان
دلداری میدهد ،با �آمدن تی ُطس به ما دلگرمیبخشید7 .تنها
�آمدن او نبود كه ما را خوشحال ساخت ،بلكه تشویق شما از
او نیز در ش���ادی ما مؤثر بود .او به من گفت كه شما چقدر
میخواهید مرا ببینید و چگونه از كاری كه كرده بودید ،پشیمان
شدهاید و چقدر اكنون از من دفاع میکنید .این چیزها شادی
مرا بیشتر كرده است.
8با اینکه نامۀ من باعث ناراحتی شما گردیده است ،من از
نوشتن �آن پشیمان نیستم .وقتی دیدم كه �آن نامه باعث رنجش
شما شده بود (اگرچه موقّتی بود) تا مدّتی از نوشتن �آن پشیمان
شده بودم9 ،ا ّما حالا خوشحالم ،نه به علّت رنجی كه متح ّمل
شدید ،بلكه به سبب اینكه این غم سبب شد كه شما راه خود
را عوض كنید .زیرا مطابق ارادۀ خدا شما دچار درد و رنج شدید
تا به این وسیله از تنبیه ما کاملا ً در امان باشید10 .وقتی متح ّمل
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چنین رنجی میش���وید و �آن را ارادۀ خدا میدانید ،این باعث
توبه و در نتیجه نجات شما میگردد و هیچ پشیمانی به دنبال
ندارد .ا ّما درد و رنج دنیوی باعث مرگ میشود11 .ببینید ،درد
و رنجی كه مطابق ارادۀ خدا تح ّمل کردهاید چه صفات نیكویی
در شما به وجود �آورده است :جدیّت ،دفاع از بیگناهی خویش
و ناراحتی در مقابل بیعدالتیها ،ترس از ش���رارت ،اشتیاق و
تعصب برای به كیفر رسانیدن خطاكاران! شما خوب
غیرت و ّ
نشان دادید كه در تمام جریان بیتقصیر هستید.
12م���ن �آن نامه را بهخاطر �آن ش���خص ظال���م و یا �آن مظلوم
ننوشتم ،بلكه تا بر شما معلوم شود كه میزان علاقه و اطاعت
شما نسبت به ما در حضور خدا چقدر زیاد است13 .بنابراین
مخصوصاً وقتی دیدیم تی ُطس از اینکه همۀ شما موجب �آرامش و
�آسودگی خیال او شدید شاد و خوشحال است ،ما بسیار دلگرم
شدیم14 .من نزد او از شما زیاد تعریف كردم و شما �آبروی مرا
حفظ كردید! �آری ،همانطور كه سخنان ما دربارۀ شما تماماً
راست بود ،فخر ما نیز پیش تی ُطس به حقیقت پیوست15 .و هر
وقت او اطاعت شما را و �آن ترس و لرزی كه در زمان ملاقات
با او نشان دادید ،بهیاد می�آورد مح ّبتش نسبت به شما بیشتر
میشود16 .من چقدر خوش���حالم كه میتوانم از هر حیث به
شما اطمینان داشته باشم.

8

كرم و بخشش مسیحایی

ای برادران* ،میخواهیم از �آنچه فیض خدا در كلیساهای
مقدونیه كرده اس���ت� ،آگاه ش���وید�2 .آنها با زحماتی
كه دیدهاند سخت �آزموده شدهاند و با وجود اینکه بسیار فقیر
بودند ،از خوشی فراوان پرشدهاند و این خوشی منجر به بذل و
بخشش و سخاوتمندی بیاندازۀ �آنها گشته است3 .من ،خود
ش���اهد هس���تم كه �آنها به اندازۀ توانایی خود و حتّی بیشتر از
�آن با میل به دیگران كمک میكردند4 .و با اصرار زیاد از ما
خواهش كردند كه در افتخار رفع نیازمندیهای مقدّسین شریک
شوند5 .این كار ایشان بیش از توقّع ما بود ،زیرا اول خود را
به خداوند تس���لیم کردند و بعد طب���ق ارادۀ خدا ،خود را در
اختیار ما گذاشتند6 .پس ما به تی ُطس كه این كار را در میان
شما شروع كرده بود ،اصرار كردیم كه �آن را به اتمام برساند.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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7از این گذشته ،چنانکه شما در هر امر دیگری از قبیل ایمان،
سخندانی ،درک حقیقت ،جدّیت و مح ّبت نسبت به ما غنی
هستید ،میخواهیم كه در این امر خیر هم غنی باشید.
8این را به عنوان یک فرمان به شما نمیگویم بلكه میخواهم
با اش���اره به جدیّت دیگران ،مح ّبت ش���ما را بیازمایم9 .شما
میدانید كه عیس���ی مس���یح ،خداوند ما چقدر بخشنده بود.
گرچه دولتمند بود ،بهخاطر شما خود را فقیر ساخت تا شما
از راه فقر او دولتمند شوید.
10در این مورد عقیدۀ خود را ابراز میکنم :چون شما اولین
كسانی بودید كه در یک س���ال پیش نه تنها مایل و راغب به
كمک دیگران بودید بلكه عملا ً این كار را كردید ،اكنون به
صلاح شماست كه به این كار ادامه دهید و تمام كنید�11 .آن
زمان بس���یار مایل بودید كه این كار را انج���ام دهید و اكنون
مطابق علاقۀ خود ،با میل این كار را به اتمام برسانید12 .اگر
كسی واقعاً مایل است كمک كند ،خدا هدیۀ او را نسبت به
�آنچه دارد میپذیرد ،نه مطابق �آنچه ندارد.
13مقصودم این نیست كه دیگران از زیر بار شانه خالی كنند
و شما بار ایشان را به دوش بگیرید .خیر! بلكه میخواهم این
یک عمل متقابل باشد .یعنی �آنچه را كه شما فعلا ً به �آن نیازی
ندارید ،برای رفع نیازمندیهای �آنها بدهید 14تا روزی مازاد ایشان
هم نیازمندیهای شما را رفع نماید و به این وسیله مساوات برقرار
میشود15 .چنانکه کتابمقدّس میفرماید« :او كه زیاد جمع
كرد زیادی نداشت ،و �آنکه اندک اندوخت كم نداشت».
16خدا را شكر كه او اشتیاقی نظیر �آنچه من نسبت به شما
دارم در دل تی ُطس ایجاد كرده است17 .او نه تنها درخواست
م���ا را قبول كرد؛ بلكه ب���ا ش���وق و ذوق و از روی میل خود
میخواس���ت نزد ش���ما بیاید18 .همراه او �آن برادری را كه در
تمام كلیساها بهخاطر بشارت دادن انجیل شهرت یافته است،
میفرس���تم19 .علاوه بر این ،او از طرف كلیساها م�أمور شده
است كه همراه ما باشد و این كار خیر را برای جلال خدا و
به نشانۀ ُحسن ن ّیت ما انجام دهد.
20ما با نظارت بر امر جمع�آوری و توزیع بخششهای سخاوتمندانۀ
شما بسیار مواظب هستیم ،مبادا كسی از ما ایراد بگیرد�21 .آری،
میكوشیم نه فقط �آنچه را كه در نظر خداوند درست است انجام
دهیم ،بلكه �آنچه را كه مردم نیز میپسندند به عمل �آوریم.
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22برادر خود را كه بارها او را �آزموده و همیشه او را جدّی
یافتهام با �آنان میفرستم .او اكنون بهسبب اطمینان بزرگی كه
به شما دارد بیش از پیش مش���تاق دیدار شماس���ت23 .و ا ّما
تی ُطس ،او در خدمت ش���ما یار و همكار من است و برادران
دیگر هم كه ب���ا او می�آیند نمایندگان كلیس���اها و مایۀ جلال
مسیح هستند24 .بنابراین مح ّبت خود را به ایشان و در ضمن
به تمام كلیساها نش���ان دهید تا همه بدانند تعریفی كه من از
شما کردهام ،بیاساس نبوده است.

9

جمعآوری پول برای مسیحیان محتاج

در واقع هیچ نیازی نیس���ت ك���ه دربارۀ وجوهی كه به
عنوان اعانه برای مقدّسین فرستاده میشود ،برای شما
بنویسم؛ 2زیرا میدانم كه شما مایل هستید كمک كنید .من نزد
مردم مقدونیه از شما تعریف کردهام و گفتهام كه ایمانداران ما
در یونان از سال پیش تا به حال �آمادۀ كمک بودهاند و اشتیاق
ش���ما ،عدّۀ زیادی از �آنان را برای این كار برانگیخته اس���ت.
3اكنون این ایمانداران را نزد شما میفرستم و برای اینکه تعریفی
كه ما از ش���ما كردهایم سخنان پوچ نباشد ،همانطور كه من
به ایشان قول داده بودم� ،آمادۀ كمک به �آنها باشید4 .وگرنه،
اگر اهالی مقدونیه همراه من بیایند و ببینند كه پس از �آنهمه
اعتمادی كه به شما داشتم ،شما �آمادۀ كمک نیستید ،ما در
مقابل �آنها شرمنده خواهیم شد تا چه رسد به شما! 5پس لازم
دانستم كه این ایمانداران را وادار كنم كه قبل از من نزد شما
بیایند و هدایای شما را كه وعده كرده بودید ،قبلا ً �آماده سازند
تا وقتی من به �آنجا برسم �آن اعانه �آماده باشد و معلوم شود كه
بخشش شما از روی میل بوده است و نه به اجبار.
6بهیاد داشته باشید :کسیکه بذر كم بكارد محصول كم درو
خواهد كرد و �آنکه دانۀ بسیار بكارد محصول فراوان درو خواهد
نمود7 .پس هركس باید مطابق �آنچه در دل خود تصمیم گرفته
اس���ت ،بدهد و نه از روی بیمیلی و اجبار ،زیرا خدا كسی را
دوست دارد كه با شادی میبخشد8 .و او قادر است كه هر نوع
بركتی را به شما عطا فرماید تا همیشه به اندازۀ كفایت و حتّی
بیش از �آن داشته باشید تا بتوانید با سخاوتمندی در امور خیر و
نیكو بذل و بخشش كنید9 .چنانکه كتابمقدّس میفرماید:
«او با سخاوت به نیازمندان میبخشد
و خیرخواهی او تا به ابد باقی است».
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10خ���دا كه ب���ذر را برای برزگر و نان را ب���رای خوردن فراهم
میسازد ،بذر بخشندگی را برای شما مه ّیا و �آن را چند برابر
خواهد ساخت تا محصول كارهای خیر و نیكوی شما فراوان
باشد11 .خدا شما را بسیار غنی میسازد تا شما از هر لحاظ
س���خاوتمند باش���ید و به این وس���یلۀ عدّۀ زیادی خدا را برای
كاری كه ما کردهایم ،سپاس���گزاری خواهند كرد12 .پس این
خدمت ما نه تنها نیازمندیهای مقدّسین را ت�أمین میکند ،بلكه
موجب سپاسگزاری ع ّدهای بسیاری از خدا نیز میگردد13 .این
خدمت ش���ما دلیل بر ایمان شماست و مردم خدا را برای �آن
شكر خواهند كرد .زیرا ش���ما نه تنها به ایمان خود به انجیل
مسیح اعتراف میکنید ،بلكه �آنها و دیگران را در �آنچه دارید
سهیم میسازید14 .و �آنان این لطف بزرگی را كه خدا به شما
كرده اس���ت خواهند دید و با مح ّبت و علاقۀ زیاد برای شما
دعا خواهند كرد15 .خدا را برای بخشش غیرقابل توصیف او
سپاس بگوییم!

10

دفاع پولس از رسالت خود

اكنون من پولس بهخاطر تواضع و ملایمت مسیح،
شخصاً از شما درخواست میکنم �-آری ،همان پولس
كه بنا به گفتۀ بعضی از شما ،پیش روی شما فروتن و ملایم
ولی دور از شما گستاخ هس���تم2 -از شما التماس میکنم كه
مرا مجبور نسازید وقتی با شما هستم با گستاخی با شما رفتار
كنم ،چون تصمیم گرفتم در مقابل �آنها كه گمان میکنند ما
با انگیزههای دنیوی کار میکنیم ،گستاخ باشم! 3مسلّماً ما در
این دنیا به سر میبریم ا ّما جنگی كه میکنیم دنیوی و جسمانی
نیست4 .اسلحۀ جنگ ما س���لاحهای معمولی نیست ،بلكه
از طرف خدا قدرت دارد تا دژها را منهدم سازد .ما هر نوع
سفسطه 5و هر مانعی كه در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از
بین میبریم و تمام افكار و خیالات را تحت فرمان مسیح در
می�آوریم6 .وقتی اطاعت شما از ما كامل شود� ،آن وقت كسانی
را كه نافرمانی میکنند ،مجازات خواهیم كرد.
7به �آنچه در جلوی چش���مان شما قرار دارد تو ّجه كنید! �آیا
كسی در میان شما مطمئن است كه به مسیح تعلّق دارد؟ �آن
شخص باید قبول كند كه ما هم مثل او متعلّق به مسیح هستیم.
8شاید من دربارۀ اختیاراتی كه خدا به من داده است بیش از
اندازه به خود بالیده باشم ،ولی پشیمان نیستم .زیرا خدا این
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قدرت و اختیار را برای بنای شما به من داده است و نه برای
خرابی شما! 9فكر نكنید كه میخواهم با نامههای خود شما
را بترسانم10 .شاید كسی بگوید« :نامههای او سخت و مؤثرند
ولی حضور او بیاثر و بیانش تعریفی ندارد11 ».این اش���خاص
خاطرجمع باش���ند كه �آنچه را از دور به وسیلۀ نامه مینویسم
هروقت بیای���م ،همان را به عمل خواهم �آورد و تفاوتی در بین
نخواهد بود.
12البتّه ما جر�أت �آن را نداریم خود را با کس���انیکه خود را
اینقدر بزرگ میدانند ،مقایس���ه كنیم و یا در یک سطح قرار
دهیم .وقتی �آنها خود را با یكدیگر میس���نجند و با همدیگر
مقایسه میکنند ،نشان میدهند كه چقدر احمقند! 13و ا ّما ما
نمیتوانیم از �آن حدّی كه برای ما تعیین شده ،بیشتر فخر كنیم؛
یعنی به میزان خدمتی كه خدا به ما س���پرده است و �آن شامل
خدمت شما نیز میش���ود14 .وقتی ا ّدعا میکنیم كه كلیسای
شما هم در محدودۀ م�أموریت ما قرار دارد از ح ّد خود تجاوز
نمیکنیم ،زیرا ما اولین اش���خاصی بودیم كه انجیل مسیح را
به شما رسانیدیم15 .ما از �آنچه دیگران در خارج از محدودۀ
م�أموریت ما انجام دادهاند ،به خود نمیبالیم؛ بلكه امیدواریم
كه ایمان ش���ما رش���د كند و ما بتوانیم دامنۀ خدمت خود را
وسیعتر سازیم16 ،تا س���رانجام بتوانیم انجیل را در كشورهایی
كه در �آنسوی سرزمین شماست ،اعلام نماییم و �آن وقت لازم
نیس���ت كه ما به كاری كه قبلا ً در حوزۀ م�أموریت ش���خصی
دیگر انجام شده است ،فخر كنیم.
17چنانکه كلام خدا میفرماید« :هرکه بخواهد فخر كند به
خداوند فخر نماید18 ».زیرا خودستایی ،شخص را در حضور
خدا مقبول نمیسازد بلكه فقط وقتی خداوند از كسی تعریف
نماید مورد پسند اوست.

11

پولس و رسوالن دروغین

امیدوارم از س���خنان من ،كه اندکی ابلهانه اس���ت
ناراحت نشوید .خواهش میکنم �آن را تح ّمل كنید!
2علاقۀ من نسبت به شما ،علاقهای است الهی ،زیرا من شما
را به عنوان یک باكرۀ پاکدامن به عقد مسیح در �آورده ،به او
تقدیم نمودم3 .ا ّما اكنون میترسم ،همانطور كه حوا به وسیلۀ
زیركی مار فریب خورد ،افكار ش���ما نیز از ارادت و اخلاصی
كه به مسیح دارید ،منحرف ش���ود4 .زیرا اگر كسی نزد شما
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بیاید و عیسای دیگری جز �آن عیسایی را كه ما به شما اعلام
كردیم ،اعلام كند� ،آیا با خوش���حالی او را قبول نمیکنید؟ و
�آیا حاضر نیستید با خوشحالی ،روحی غیراز �آنچه قبلا ً پذیرفته
بودید ،بپذیرید و یا مژدهای غیراز �آنچه قبلا ً به شما داده شده
بود ،قبول كنید؟
5گمان نمیکنم من از �آن رسولان عالیمقام شما كمتر باشم!
6شاید ناطق خوبی نباشم ،ولی میدانم دربارۀ چه سخن میگویم!
ما این را در هر فرصت و هر مورد ثابت کردهایم!
7من انجیل را مفت و م ّجانی به شما رسانیدم ،من خود را
حقیر ساختم تا شما سرافراز شوید� .آیا با اینكار ،من مرتكب
گناه شدم؟ 8من معاش خود را از كلیساهای دیگر گرفتم و یا
به اصطلاح �آنها را غارت كردم تا بتوانم م ّجانی به شما خدمت
كنم! 9و وقتی با شما بودم با وجود اینکه به پول احتیاج داشتم به
هیچیک از شما تحمیل نشدم؛ بلكه وقتی ایمانداران از مقدونیه
�آمدند ،احتیاجات مرا رفع نمودند .من هرگز خود را به ش���ما
تحمیل نكردم و در �آینده نیز نخواهم كرد! 10به حقان ّیت مسیح
كه در زندگی من اس���ت ،قول میدهم كه هیچچیز نمیتواند
مانع فخر من در تمام سرزمین یونان باشد! 11چرا كمک شما
را قبول نكردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه ،خدا میداند
كه شما را دوست دارم.
12من به این كار ادامه خواهم داد تا ا ّدعای كسانی را كه با
غرور میگویند رس���الت �آنها و رسالت ما یكسان است خنثی
سازم13 .زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمان فریبكار
هستند كه خود را به شكل رسولان مسیح در می�آورند14 .این
چیز عجیبی نیست ،شیطان هم خود را به صورت فرشتۀ نور
در می�آورد15 .پس اگر خادمان او خود را خدمتگزاران عدالت
تعجب نیس���ت! در عاقبت مطابق
و نیكویی جلوه دهند جای ّ
کارهایشان كیفر خواهند یافت.
زحمات یک رسول مسیح

16تكرار میکنم :هیچکس مرا احمق نداند ،ولی اگر دربارۀ
من اینطور فكر میکنید ،پس اقلا ً مرا مثل یک احمق بپذیرید
تا بتوانم كمی به خود ببالم17 .ال�آن از روی غرور و مثل یک
�آدم احم���ق از خود تعری���ف میکنم و نه مثل یک مس���یحی.
18چون بس���یاری به امتیازات دنیوی خویش میبالند ،من هم
میخواهم به امتیازات خود ببالم19 .شما باید چقدر روشنفكر
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باش���ید كه میتوانید اینطور با افراد احمق مدارا كنید! 20البتّه
اگر كسی شما را به بردگی در�آورد ،یا استثمار نماید ،یا از شما
بهرهبرداری كند ،یا به چشم حقارت به شما نگاه كند و یا به
صورتتان سیلی زند ،حتماً تح ّمل خواهید کرد! 21با شرمساری
باید بگویم كه به علّت ضعف خود ما بود كه نتوانس���تیم این
كارها را انجام دهیم!
ا ّما اگر كسی جر�أت كند كه به چیزی ببالد ،من كمتر از
او نیس���تم( .گفتم كه مثل یک نادان حرف میزن���م�22 ).آیا
�آنها عبرانی هستند؟ من هم هستم! �آیا اسرائیلی هستند؟ من
هم هستم! �آیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم! �23آیا
�آنها خادمان مس���یح هس���تند؟ من بیش از �آنها او را خدمت
کردهام! (باز مثل یک دیوانه حرف میزنم ).من بیش از �آنها
زحمت کش���یدهام و بیش از �آنها در زندان ب���ودهام .دفعات
بیشمار ش���لاق خورده و چندین بار با مرگ روبهرو شدهام.
24یهودیان مرا پنجبار و هر بار س���ی و نه ضربه شلا ّق زدند،
25و س���هبار از رومیان چوب خوردم و یکبار هم سنگس���ار
شدم .سهبار شكس���ته كشتی ش���دم و یک شب و یک روز
دس���تخوش امواج دریا بودم26 .در مسافرتهای زیاد خود ،با
خطر س���یل و راهزنان روبهرو بودم و از دست یهودیان و غیر
یهودیان و دوستان دروغین در ش���هر و بیابان و دریا با مرگ
مواجه شدم27 .من متح ّمل سختیها ،زحمات ،بیخوابی،
گرسنگی و تش���نگی فراوان ش���دهام و غالباً بدون خوراک و
س كافی سرمای سخت زمس���تان را تح ّمل کردهام28 .از
لبا ِ
�آن گذشته ،نگرانی برای تمام كلیساها باری است كه شب
و روز بر دوش من است29 .وقتی یكی ضعیف است �آیا من
در ضعف او شریک نیس���تم؟ و اگر كسی لغزش بخورد� ،آیا
م���ن �آت���ش نمیگی���رم؟
30اگ���ر مجبورم فخر كنم ،ب���ه �آن چیزهایی خواهم بالید كه
ضعف مرا نشان میدهند31 .خدا ،پدر عیسی خداوند -تا ابد
سپاس به نام او باد -میداند كه من دروغ نمیگویم32 .وقتی
در دمش���ق بودم ،فرماندار �آنجا كه از طرف «حارث» پادش���اه
به این مقام منصوب ش���ده بود فرمان داد كه نگهبانانی برای
دستگیری من بر دروازههای شهر بگمارند33 ،ا ّما من به وسیلۀ
سبدی از پنجرهای كه در دیوار شهر بود پایین گذاشته شدم و
از دست او فرار كردم.
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12

رؤیاها و مكاشفات پولس

حتّی اگر اینگونه بالیدن هیچ فایده نداشته باشد،
باید به �آن ادامه دهم .مثلا ً میتوانم دربارۀ رؤیاها
و مكاشفاتی كه خداوند به من عطا فرمود صحبت كنم2 .من
شخصی را در مسیح میشناسم كه چهارده سال پیش تا به �آسمان
سوم ربوده شد( .جس���ماً یا روحاً ،نمیدانم ،خدا میداند).
3فقط میدانم كه این مرد به بهشت برده شد( .نمیدانم جسماً
یا روحاً ،خدا میداند4 ).و چیزهایی ش���نید كه �آنقدر مقدّس
و محرمانه اس���ت كه بیان �آنها جایز نیس���ت5 .من حاضرم به
تجرب ّیات این م���رد ببالم ولی در خودم هیچ دلیلی برای بالیدن
نمیبینم ،مگر در ضعفهای خود6 .اگر بخواهم به خود ببالم،
احمق نخواهم بود ،زیرا هرچه بگویم عین حقیقت است .ا ّما
چنین كاری نخواهم كرد ،مبادا كس���ی بی���ش از �آنچه در من
میبیند یا از من میشنود برای من ارزش قایل شود.
7و برای اینکه بهخاطر مكاش���فات فوقالعادهای كه دیدهام
مغرور نشوم ،ناخوشی جسمانی دردناكی به من داده شد كه
مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بكوبد تا زیاد مغرور نشوم.
8سه بار از خداوند درخواست كردم كه �آن را از من دور سازد،
9ا ّما او در جواب من گفت« :فیض من برای تو كافی است،
زیرا قدرت من در ضعف تو كامل میگردد ».پس چقدر بیشتر
با مس ّرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم كرد تا قدرت
مسیح مرا فرا گیرد10 .بنابراین ،من بهخاطر مسیح ،ضعفها،
اهانتها ،سختیها� ،آزارها و دشواریها را با �آغوش باز میپذیرم
زیرا در هنگام ضعف قوی هستم.
نگرانی پولس

11من مثل یک احمق حرف میزنم ،ولی تقصیر شماست.
ش���ما باید از من تعریف میکردید زیرا حتّ���ی اگر من هیچ به
حساب نیایم ،باز هم از �آن رسولان عالیمقام شما كمتر نیستم.
12علایمی كه رس���الت مرا ثابت میکند با صبر تمام در میان
شما ظاهر ش���د :از جمله عجایب و نش���انهها بود13 .از چه
لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از كلیساهای دیگر بود ،جز
اینکه برای امرار معاش خود از شما كمک نمیگرفتم؟ مرا برای
چنین بیعدالتی ببخشید!
14اكنون این س���ومین بار است كه حاضرم نزد شما بیایم و
قول میدهم كه به ش���ما تحمیل نخواهم ش���د ،زیرا من شما
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را میخواهم نه پولتان را! فرزندان نباید برای والدین پسانداز
كنند ،بلكه برعكس والدین باید در فكر فرزندان خود باشند.
15پس من خوشحال میشوم كه اموال و حتّی جان خود را در
راه شما بدهم .اگر من شما را اینقدر دوست دارم� ،آیا شایسته
است كه شما مرا كمتر دوست داشته باشید؟
16ش���ما قبول میکنید كه من بر شما تحمیل نشدم! ا ّما در
عوض میگویید كه من خیلی زرنگ بودم و با حیله ش���ما را
فریب دادم! 17چطور؟ �آیا من به وس���یلۀ کس���انیکه نزد شما
فرستادم از شما بهرهای گرفتم؟ 18من خواهش كردم كه تی ُطس
نزد شما بیاید و �آن برادر مشهور را با او فرستادم� .آیا تی ُطس از
شما بهرهای گرفت؟ مگر من و او به وسیلۀ یک روح هدایت
نشدیم؟ مگر هردوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟
19شاید گمان میکنید كه ما در طول این مدّت میكوشیم
نزد ش���ما از خود دفاع كنیم! خیر ،م���ا در حضور خدا و در
اتّحاد با مسیح سخن میگوییم� .آری ای دوستان عزیز ،هرچه
میکنیم برای بنای شماس���ت20 .من از این میترسم كه وقتی
نزد شما بیایم ،شما را غیر از �آنچه میخواهم بیابم و شما نیز
مرا غیراز �آنچه میخواهید بیابید! �آری ،میترسم كه در �آنجا با
نزاع ،حسد ،تندخویی ،خودخواهی ،بدگویی ،سخنچینی،
خودپسندی و هرج و مرج روبهرو شوم21 .و میترسم اینبار كه
بیایم خدای من بار دیگر �آبروی مرا در حضور شما بریزد ،یعنی
من برای اشخاصی كه گناه کردهاند و از ناپاكی و فساداخلاقی و
کارهای شهوانی خود توبه نکردهاند ،اشک خواهم ریخت.

13

آخرین اخطار و دستورها

این بار سوم است كه من به ملاقات شما می�آیم.
طبق فرمای���ش کتابمقدّس :ه���ر اتّهامی باید به
وسیلۀ دو یا سه شاهد ت�أیید ش���ود2 .میخواهم به شما كه در
گذش���ته مرتكب گناه شدهاید و به همۀ اشخاص دیگر اخطار
نمایم هم���ان مطلبی را كه در خلال دومی���ن ملاقات خود به
شما گفته بودم ،اكنون كه از شما دور هستم بار دیگر تكرار
كنم :این بار كه نزد ش���ما بیایم هیچیک از شما نمیتواند از
تنبیه من فرار كند3 .در �آن صورت شما دلیلی خواهید داشت
كه مسیح به وسیلۀ من سخن میگوید .او در مناسبات خود با
شما ضعیف نیست بلکه قدرت او در میان شما دیده میشود.
4اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب كشته شد ،اكنون
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با قدرت خدا زندگی میکند .ما نیز مثل او جس���ماً ضعیف
هس���تیم ،ا ّما در روابط خود با ش���ما با قدرت خدا در مسیح
زیست خواهیم كرد.
5خود را بیازمایید و خود را امتحان كنید تا بفهمید �آیا ایمانی
كه دارید ،ایمان حقیقی اس���ت یا نه .ش���ما باید تا این موقع
دانسته باشید كه عیسی مس���یح در شماست( .مگر اینکه در
امتحان رد شده باشید!) 6امیدوارم كه شما درک كرده باشید
كه ما در این امتحان مردود نش���دهایم! 7دعای ما در پیشگاه
خدا این است كه شما از گناه دور باشید ،نه برای اینکه خود
را مقبول مع ّرفی كنیم ،بلكه میخواهیم کارهای ش���ما راست
و درست باشد ،حتّی اگر ما افراد مردود مع ّرفی ش���ویم8 .ما
نمیتوانیم علیه حقیقت اقدامی كنیم ،بلكه فقط برای پیشرفت
�آن میكوش���یم9 .ما از اینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی
خوش���حالیم .زیرا دعا میکنیم كه شما كامل بشوید10 .علّت
نوشتن این چیزها در وقتیکه هنوز از شما دور هستم این است
كه وقتی به �آنجا برسم ،مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار
كنم؛ زی���را هر قدرت و اختیاری كه خداوند به من بخش���یده
است ،برای بنا كردن بود ،نه برای خراب كردن.
11در خاتمه ،ای برادران* من ،خداحافظ .برای رشد و تكامل
خود بكوشید .به �آنچه میگویم تو ّجه نمایید :با یکدیگر مدارا
كنید و در صلح و صفا به سر برید و خدا كه منشاء مح ّبت و
�آرامش است ،با شما خواهد بود.
12با بوسۀ مقدّسانه به یكدیگر سلام گویید.
13تمام مقدّس���ین به ش���ما سلام میرس���انند .فیض عیسی
مس���یح خداوند ،مح ّبت خدا و رفاقت روحالقدس ،با همۀ
ش���ما باد� ،آمین.
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غالطیه

شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.

1

2

3
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غالطیه
معرفی کتاب
ّ

همچنانکه انجیل عیسی مسیح در بین غیر یهودیان موعظه
و پذیرفته میشد ،این سؤال نیز به وجود �آمد كه �آیا برای اینكه
یک مسیحی واقعی بود ،باید قوانین شریعت موسی را نیز اطاعت
كرد یا نه؟ پولس اصرار میكند كه این کار لزومی ندارد و تنها
شرط اصلی برای زندگی حقیقی در مسیح ایمان است كه به
وس���یلۀ �آن ،همه نزد خدا عادل ش���مرده میشوند .ا ّما در بین
کلیساهای غلاطیه -یک استان رومی در قسمت �آسیای صغیر-
افرادی مخالف پولس بودند و ا ّدعا میكردند كه باید شریعت
موسی را نیز بجا �آورد.
پولس در این نامه ،این مس���ئله را روش���ن میكند تا كسانی
را كه به وس���یلۀ این تعالیم غلط گمراه شده بودند به ایمان و
رفتار درست برگرداند .پولس موضوع را با بیان اینكه او ح ّق
دارد رسول عیسی مسیح نامیده ش���ود �آغاز میكند .او ت�أكید
میکند كه او از طرف خدا رسول نامیده شده است نه از طرف
قدرتهای انسانی ،و رسالت او به طور خاص برای غیر یهودیان
است .سپس این موضوع را توسعه میدهد كه عادل شمرده
شدن نزد خدا ،فقط به وسیلۀ ایمان ممكن است .در فصلهای
�آخر ،پولس نش���ان میدهد كه رفتار مسیحی از مح ّبت جاری
میشود كه �آن در نتیجۀ ایمان به مسیح است.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 10-1:1
اختیارات پولس به عنوان رسول 21:2-11:1
انجیل فیض خدا 31:4-1:3
آزادی و مسئولیّت مسیحی 10:6-1:5
خاتمه 18-11:6
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مقدمه
ّ

1

از طرف پولس رس���ول كه رسالت خود را نه از جانب
انسان و نه به وسیلۀ كسی بلكه از طرف عیسی مسیح
و خدای پدر كه مسیح را پس از مرگ زنده گردانید ،به دست
�آورد2 .تمام ایماندارانی كه با من هستند به كلیساهای غلاطیه
درود میفرستند.
3فیض و �آرامش خدا ،پدر ما و عیس���ی مس���یح خداوند بر
شما باد.
4همان عیس���ی كه جان خود را برای گناهان ما داد تا طبق
ارادۀ پدر ما خدا ،ما را از این زمانۀ شریر برهاند5 .خدا را تا
به ابد جلال باد! �آمین.
یگانگی انجیل

6من از این تع ّجب میکنم كه شما به این زودی از �آن کسیکه
شما را به فیض مسیح دعوت كرده است رویگردان شدهاید و
اكنون از انجیل دیگری پیروی میکنید! (7درصورتی كه انجیل
دیگری وجود ندارد) ا ّما ع ّدهای هستند كه میخواهند شما را
مضطرب سازند و انجیل مسیح را تحریف نمایند8 .حتّی اگر
ما یا فرشتهای از �آس���مان ،انجیلی غیراز �آنچه ما اعلام كردیم
بیاورد ،بر او لعنت باد! 9چنانکه قبلا ً گفته بودم باز هم تكرار
میکنم« :هر کس���یکه انجیلی غیراز �آنچه پذیرفتید ،بیاورد بر
او لعنت باد!»
�10آیا این سخن میرساند كه من رضایت �آدمیان را میخواهم؟
خیر! من فقط رضایت خدا را میخواهم� .آیا قصدم خش���نود
ساختن مردم اس���ت؟ اگر تاكنون قصدم این بود خادم مسیح
نمیبودم!
پولس چگونه رسول مسیح شد؟

11ای برادران* من ،میخواهم بدانید انجیلی كه من به شما
دادم ،ساخته و پرداختۀ دست انسان نیس���ت12 .من �آن را از
كسی نگرفتم و كسی هم �آن را به من نیاموخت .بلكه عیسی
مسیح به وسیلۀ الهام �آن را به من �آشكار ساخت.
13سرگذشت و کارهای سابق مرا در دین یهود شنیدهاید كه
چگونه با بیرحمی به كلیسای خدا �آزار میرسانیدم و در نابود
ساختن �آن میكوش���یدم14 .و در رعایت دیانت یهود از تمام
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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یهودیان هم سن خود س���بقت میگرفتم و خیلی بیشتر از �آنها
متعصب بودم.
در اجرای تعالیم نیاكانمان ّ
15ا ّما وقتی خدا كه مرا قبل از تولّد برگزیده و به وسیلۀ فیض
خود مرا دعوت كرده بود ،صلاح دانست 16كه پسر خود را
در من ظاهر سازد تا بشارت او را به ملل غیر یهود برسانم ،به
عوض اینکه با كسی مش���ورت كنم 17یا به اورشلیم نزد �آنانی
كه قبل از من رسول بودند بروم ،فوراً به عربستان رفتم و بعد
به دمش���ق باز گشتم18 .بعد از سه س���ال به اورشلیم برگشتم
تا با پطرس �آشنا شوم و مدّت پانزده روز نزد او ماندم19 .هیچ
رسول دیگری را به جز یعقوب ،برادر خداوند ندیدم.
�20آنچه به ش���ما مینویسم عین حقیقت است و خدا شاهد
است كه دروغ نمیگویم.
21بعداً به نواحی سوریه و قلیقیه رفتم 22و كلیساهای مسیح
در یهودیه مرا شخصاً نمیشناختند23 .فقط میشنیدند كه�« :آن
کسیکه به ما �آزار میرسانید ،اكنون همان ایمانی را بشارت
میدهد كه زمانی میکوش���ید �آن را از بین ببرد24 ».و خدا را
بهخاطر من سپاس میگفتند.

2

پولس و رسوالن دیگر مسیح

بعد از چهارده سال دوباره با برنابا به اورشلیم برگشتم
و تی ُطس را نیز با خود ب���ردم2 .من رفتم ،زیرا خدا به
وسیلۀ الهام به من نشان داد كه رفتن من ضروری است و �آن
مژدهای را كه اكنون در میان ملل غیر یهود اعلام میکنم برای
ایش���ان مطرح كردم .البتّه اول �آن را محرمانه با افراد برجستۀ
كلیسا در میان گذاشتم ،مبادا �آنچه انجام داده بودم و یا انجام
میدهم بیهوده باشد3 .و با وجود اینکه تی ُطس ،همسفر من،
یونانی بود ،او را مجبور نكردند كه ختنه گردد4 ،اگر چه ع ّدهای
كه وانمود میکردند ایماندار هس���تند ،میخواستند او را ختنه
كنند .اینها مخفیانه به میان ما راه یافتند تا مانند جاس���وسها
اطّلاعاتی دربارۀ �آزادی ما در مس���یح عیسی كسب كنند و ما
را دوباره به بندگی ش���ریعت در�آورند5 .ا ّما ما یک لحظه هم
تس���لیم ارادۀ �آنان نشدیم تا پیوس���ته حقیقت انجیل برای شما
محفوظ بماند.
6و �آنانی كه ظاهراً افراد برجستهای بودند ،چیزی به پیام ما
اضافه نكردند( .اس���م و عنوان �آنها برای م���ن اهم ّیتی ندارد.
خدا تحت ت�أثیر مقام كس���ی ق���رار نمیگی���رد!) 7بلكه �آنها به
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این حقیقت پی بردند كه خدا م���را م�أمور اعلام انجیل به غیر
یهودیان ساخته است .همان طوری که وظیفۀ اعلام انجیل به
یهودیان را به پطرس مح ّول ك���رده بود8 .همان خدایی كه به
پطرس قدرت داد تا رسول یهودیان باشد ،به من نیز قدرت داد
تا رسول غیر یهودیان باش���م9 .وقتی یعقوب و پطرس و یوحنا
كه به ارکان كلیس���ا معروفند �آن فیضی را كه خدا به من عطا
فرموده بود تشخیص دادند� ،آنها دست من و برنابا را به علامت
موافقت فشردند و قبول كردند كه ما در میان غیر یهودیان كار
كنیم و �آنان در میان یهودیان10 .تنها پیشنهادی كه داشتند این
بود كه در فكر فقرا باشیم ،یعنی همان كاری كه من مشتاق
انجامش بودم.
سرزنش كردن پطرس

11ا ّما وقتی پطرس به انطاكیه �آمد ،روبهرو با او مخالفت كردم،
مقصر بود12 .از �آن رو كه پیش از رس���یدن ع ّدهای
زیرا کاملا ً ّ
از طرف یعقوب او با غیر یهودیان غذا میخورد ،ا ّما با رسیدن
�آنها خود را كنار كشید و دیگر نمیخواست با غیر یهودیان غذا
بخورد ،مبادا اهل ختنه را برنجاند13 .سایر مسیحیان یهودی
نژاد از ریاكاری او تقلی���د كردند ،به طوری که حتّی برنابا نیز
تحت ت�أثیر دورویی �آنها قرار گرفت14 .ا ّما وقتی دیدم رفتار �آنان
با حقیقت انجیل س���ازگار نیس���ت ،در حضور همه به پطرس
خطاب كرده گفتم« :اگر تو با اینکه یهودی هستی ،مانند غیر
یهودیان زندگی میکنی و نه مانند یهودیان ،چطور میتوانی غیر
یهودیان را مجبور سازی كه مثل یهودیان زندگی كنند؟»
15ما كه یهودی مادرزاد هس���تیم و نه غیر یهودی گناهكار،
16خوب میدانیم كه هیچکس با اجرای مق ّررات ش���ریعت در
حضور خدا کاملا ً نیک محسوب نمیشود .بلكه فقط بر اثر
ایمان به عیسی مسیح نیک محس���وب میگردد .ما خود نیز
به مسیح عیسی ایمان �آوردیم تا به وسیلۀ ایمان و نه با اجرای
شریعت نیک شمرده شویم .نه فقط ما بلكه هیچ بشری از راه
انجام احكام شریعت نمیتواند نیک محسوب شود.
نجات یهودیان و غیر یهودیان

17پس اگر در ضمن تلاش خود برای رسیدن به نیكی مطلق
كه در مس���یح یافت میش���ود ،دریابیم كه ما نیز مثل دیگران
گناهكاریم� ،آیا باید مسیح را عامل گناه خود بدانیم؟ به هیچ
وجه! 18ا ّما اگر �آنچه را كه خود خراب کردهام بار دیگر بنا كنم،
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البتّه نشان میدهم كه شخصی خاطی هستم19 .زیرا تا �آنجا كه
به شریعت مربوط است ،من مردهام .زیرا به وسیلۀ شریعت كشته
شدم تا برای خدا زیست نمایم20 .من با مسیح مصلوب شدهام
به طوری که دیگر �آنكه زندگی میکند من نیستم ،بلكه مسیح
اس���ت كه در من زندگی میکند و در خصوص این زندگانی
جسمانیای كه اكنون دارم ،فقط به وسیلۀ ایمان به پسر خدا
كه مرا مح ّبت كرد و جان خ���ود را بهخاطر من داد ،زندگی
میکنم21 .فیض خدا را باطل نمیکنم .زیرا اگر نیكی مطلق
از راه شریعت حاصل میشد ،مرگ مسیح بیهوده بود.

3

شریعت یا ایمان؟

ای غلاطیان نادان ،مرگ عیسی مسیح با چنان روشنی
بیان شد كه گویی او در برابر چشمان شما مصلوب
شده است .پس چه كسی شما را افس���ون كرده است؟ 2من
از شما فقط یک س���ؤال دارم� :آیا ش���ما روحالقدس را از راه
انجام شریعت به دس���ت �آوردید یا از گوش دادن به انجیل و
ایمان �آوردن به �آن؟ 3چط���ور میتوانید تا به این اندازه احمق
باشید؟ شما كه با قدرت روحالقدس شروع كردید� ،آیا اكنون
میخواهید با قدرت جسمانی خود به كمال برسید؟ �4آیا اینهمه
تجربیات شما بیهوده بوده است؟ تص ّور نمیکنم�5 .آیا خدایی
كه روحالقدس را به ش���ما میبخشد و در میان شما معجزهها
میکند ،این كاره���ا را بهخاطر اینكه احكام ش���ریعت را بجا
می�آورید انجام میدهد؟ و یا بهس���بب �آنكه انجیل را شنیده و
به �آن ایمان دارید؟
6برای ابراهیم درست همینطور شد« .او به خدا ایمان �آورد
و خدا �آن ایمان را به عنوان نیكی مطلق به حسابش گذاشت».
7پس باید بدانید كه ایمانداران ،فرزندان حقیقی ابراهیم هستند.
8چون كلامخدا از پیش ،زمانی را میدید كه خدا غیر یهودیان
را از راه ایمان کاملا ً نیک محس���وب میکند .قبلا ً به ابراهیم
بشارت داده گفت« :به وس���یلۀ تو تمام ملّتها بركت خواهند
یافت9 ».بنابراین ایمانداران در بركات ابراهیم ایماندار ،شریک
و سهیم هستند.
10از طرف دیگر همۀ �آنانی كه به اطاعت از ش���ریعت متّکی
هستند ،ملعونند .زیرا كلام خدا میفرماید« :هرکه تمام �آنچه را كه
در شریعت نوشته شده است ،همیشه بجا نیاورد ملعون است».
11اكنون کاملا ً روشن است كه هیچکس در حضور خدا به وسیلۀ
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شریعت نیک شمرده نمیشود ،زیرا «شخص نیكو به وسیلۀ ایمان
زندگی خواهد كرد12 ».ا ّما شریعت بستگی به ایمان ندارد .زیرا
«مجری شریعت با اجرای شریعت زندگی خواهد كرد».
13وقتی مسیح بهخاطر ما ملعون شد ،ما را از لعنت شریعت
�آزاد كرد .زیرا کتابمقدّس میفرماید« :هرکه به دار �آویخته شود
ملعون است14 ».اینهمه واقع شد تا بركتی كه خدا به ابراهیم
وعده داده بود ،به وسیلۀ عیسی مسیح به غیر یهودیان برسد تا
ما روحالقدس موعود را از راه ایمان به دست �آوریم.
شریعت و وعدههای خدا

15ای برادران* من ،میخواهم از یک َمثَل معمولی اس���تفاده
كنم :هیچکس نمیتواند به پیمانی كه ت�أیید شده است ،چیزی
بیافزاید یا �آن را باطل سازد16 .باری ،وعدهها به ابراهیم و فرزند
او داده ش���د و نمیگوید« :فرزندان» تا شامل بسیاری گردد.
بلكه به یک فرزند یعنی به مسیح اشاره میکند17 .مقصود من
این است :شریعتی كه چهارصد و سی سال بعد برقرار گردید،
نمیتواند پیمانی را كه خدا با ابراهیم بس���ت ،فسخ نماید به
طوری که وعدۀ خدا را باطل سازد18 .زیرا اگر كسب بركت
بسته به شریعت باشد ،دیگر �آن به وعدۀ خدا بستگی ندارد.
ا ّما خدا بنابر وعدۀ خود �آن را به ابراهیم عنایت فرمود.
19پس مقصود از شریعت چیس���ت؟ شریعت چیزی بود كه
بعدها برای تش���خیص گناه اضافه شد و قرار بود فقط تا زمان
ظهور فرزند ابراهیم كه وعده به او داده شده بود ،دوام داشته
باشد .همین شریعت به وسیلۀ فرشتگان و با دست یک واسطه
برقرار شد20 .هرجا واسطهای باشد ،وجود طرفین مسلّم است.
ا ّما وعده ،تنها یک طرف دارد؛ یعنی خدا.
مقصود از شریعت

21بنابراین �آیا شریعت با وعدههای خدا سازگار نیست؟ ابداً! زیرا
اگر شریعتی داده شده بود كه قادر به بخشیدن حیات بود ،البتّه
نیكی مطلق نیز به وسیلۀ شریعت می ّسر میشد22 .ا ّما كلام خدا
همه را اسیر گناه دانسته است تا بركت موعود كه از راه ایمان
به عیسی مسیح به دست می�آید به ایمانداران عطا شود.
23ا ّما قبل از رس���یدن دورۀ ایمان ،همۀ ما محبوس و تحت
تسلّط شریعت بودیم و در انتظار �آن ایمانی كه در شُ ُرف ظهور
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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بود به س���ر میبردیم24 .به این ترتیب شریعت دایۀ ما بود كه
ما را به مسیح برساند تا به وسیلۀ ایمان کاملا ً نیک محسوب
شویم25 ،ا ّما چون اكنون دورۀ ایمان رسیده است دیگر تحت
مراقبت دایه نیستیم.
26زیرا ایمان باعث شد كه همۀ شما در اتّحاد با مسیح عیسی
فرزندان خدا باشید27 .شما كه در اتّحاد با مسیح تعمید گرفتید،
همفكر او شدهاید28 .پس دیگر هیچ تفاوتی میان یهودی و غیر
یه���ودی ،برده و �آزاد ،مرد و زن وجود ندارد ،زیرا همۀ ش���ما
در اتّحاد با عیسی مسیح یک هستید 29و اگر متعلّق به مسیح
هستید ،فرزند ابراهیم و مطابق وعدۀ خدا ،وارث او هستید.
مقصود من این است :تا زمانیکه وارث صغیر است
اگرچه مالک همۀ دارایی پدر خود باشد ،با یک غلام
فرقی ندارد2 .او تا روزی كه پدرش مع ّین كرده است ،تحت
مراقبت سرپرستان و ق ّیمها به سر خواهد برد3 .ما نیز همینطور
بچگانۀ دنیوی بودیم4 ،ا ّما
در دوران كودكی ،غلامان عقاید ّ
وقتی زمان مع ّین فرا رس���ید ،خدا فرزند خود را كه از یک زن
و در قید شریعت متولّد شده بود ،فرستاد 5تا �آزادی كسانی را
كه در قید شریعت بودند ،فراهم سازد و تا ما مقام فرزندی را
به دست �آوریم.
6خدا برای اثبات اینکه شما فرزندان او هستید ،روح پسر خود
را به قلبهای ما فرستاده است و این روح فریاد زده میگوید:
«پدر ،ای پدر7 ».پس تو دیگر برده نیستی؛ بلكه پسری و چون
پسر هستی ،خدا تو را وارث خود نیز ساخته است.

4

نگرانی پولس برای غالطیان

8در گذشته به علّت اینکه خدای حقیقی را نشناخته بودید،
خدایانی را كه وجود حقیقی نداشتند ،بندگی میکردید9 .ا ّما
اكنون كه خدا را میشناسید -بهتر بگویم خدا شما را میشناسد-
چگونه میتوانید دوباره به سوی ارواح ناچیز و پست برگردید؟
چرا مایلید دوباره بردگان �آن ارواح ش���وید؟ 10روزها ،ماهها،
فصلها و سالهای مخصوصی را نگاه میدارید11 .میترسم تمام
زحماتی را كه تاكنون برای شما کشیدهام به َهدَر رفته باشد!
12ای دوستان من از شما تقاضا میکنم كه ِمثل من بشوید،
مگر من ِمثل شما نشدهام؟ من نمیگویم كه شما به من بدی
کردهاید13 .شما میدانید به علّت ناخوشی جسمی من بود
كه برای اولین بار در �آنجا به شما بش���ارت دادم14 .اگرچه
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ناخوشی من �آزمایش سختی برای شما بود ،مرا خوار نشمردید
و از من رویگردان نشدید .برعکس ،طوری از من پذیرایی
كردید كه گویی فرش���تۀ خدا یا حتّی مس���یح عیس���ی بودم.
15پس �آن رضامندیای كه نسبت به من داشتید چه شد؟ من
میتوانم بدون تردید بگویم كه اگر ممكن میبود چشمان خود
را در�آورده و به من میدادی���د�16 .آیا حالا با اظهار حقیقت،
دش���من ش���ما ش���دهام؟
17بدانید� ،آن اشخاصی كه تو ّجه زیادی به شما نشان میدهند
ن ّیتشان خیر نیس���ت! �آنها تنها چیزی كه میخواهند این است
توجه زیادی
كه شما را از من جدا سازند تا سرانجام شما نیز ّ
به �آنها نش���ان دهید18 .جلب تو ّجه كردن درصورتی كه برای
یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است ،نه فقط
هنگامیکه من با ش���ما هس���تم19 .ای فرزندان من ،بار دیگر
درست مانند مادری در وقت زایمان ،برای شما احساس درد
میکنم تا ش���ما شكل مس���یح را به خود بگیرید20 .ای كاش
اكنون نزد شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن میگفتم.
فعلا ً در مورد شما بسیار نگرانم!
سارا و هاجر

21بگویید ببینم ،شما كه علاقه دارید تحت فرمان شریعت
باشید ،مگر �آنچه را كه تورات میگوید ،نمیشنوید؟ 22زیرا
در تورات نوشته شده است كه ابراهیم دو پسر داشت ،یكی
از كنیز و دیگری از زن �آزاد23 .پس���ر كنیز به طور معمولی
تولّد یافت و پس���ر زن �آزاد در نتیجۀ وعدۀ خدا متولّد شد.
24این داستان را برای تشبیه میتوان اینطور بیان كرد .این
دو زن -دو پیمان هس���تند -یكی از كوه سینا ظاهر میشود
و فرزندان���ی برای بردگی می�آورد و اس���مش هاجر اس���ت.
25هاجر نمایندۀ كوه س���ینا در عربس���تان و برابر با اورشلیم
كنونی اس���ت كه خ���ود و فرزندانش در بندگ���ی گرفتارند.
26ا ّما اورش���لیم �آس���مانی �آزاد و مادر همۀ ماس���ت27 ،زیرا
کتابمق���دّس میفرمای���د:
«شادباش ای زنی كه هرگز نزاییدهای
و ای تو كه هرگز درد زایمان را نچشیدهای.
فریاد كن و از شادمانی به صدا در�آی
از �آن رو كه تعداد فرزندان تو بیشتر از زنی است که
شوهرش همیشه با او بوده است».
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28اكنون ش���ما نیز ای برادران* م���ن ،بنابر وعدۀ خدا مانند
اسحاق ،فرزندان خدا هستید29 .در �آن زمان ،فرزندی كه به
طور معمولی زاییده ش���ده بود ،فرزندی را كه به قدرت روح
خدا تولّد یافت �آزار میداد و امروز نیز همینطور است30 .ا ّما
کتابمقدّس چه میگوید؟ میفرماید« :كنیز و پسرش را بیرون
كن ،زیرا پسر كنیز به هیچ وجه هم ارث با فرزند زن �آزاد نخواهد
بود31 ».بنابراین ای برادران* من ،ما فرزندان كنیز نیستیم بلكه
فرزندان زن �آزاد میباشیم.

5

آزادی خود را حفظ كنید

�آری ما �آزادیم ،زیرا مسیح ما را �آزاد کرد .پس در این
�آزادی استوار باشید و نگذارید كه بار دیگر یوغ بندگی
به گردن شما گذاشته شود.
2ملاحظه كنید كه من ،پولس ،با ت�أكید به شما میگویم اگر
مختون شوید دیگر مسیح برای شما هیچ فایدهای ندارد! 3بار
دیگر ت�أكید میکنم :اگر كسی مختون شود ،مجبور است از
تمام احكام شریعت اطاعت نماید! 4و شما كه میکوشید به
وس���یلۀ اجرای شریعت کاملا ً نیک شمرده ش���وید ،بدانید كه
ارتباط خود را با مس���یح قطع كرده و از فیض خدا محرومید.
5ما به وسیلۀ روحالقدس در انتظار انجام امید خود یعنی نیكی
مطلق كه از راه ایمان حاصل میش���ود به سر میبریم6 .برای
کسیکه با مسیح عیسی متّحد است ،داشتن یا نداشتن ختنه
چیز مهمی نیست� .آنچه اهم ّیت دارد ایمان است كه با مح ّبت
عمل میکند.
7شما خوب پیش میرفتید! چه كسی شما را منحرف ساخت
تا حقیقت را دنب���ال نكنید؟ 8این ن���وع تحریک از جانب �آن
کسیکه شما را خوانده است ،نمیتواند باشد! «9فقط خمیرمایۀ
كمی لازم اس���ت تا خمیر زیادی ور بیاید10 ».من در اتّحاد با
خداوند ،اطمینان دارم كه شما عقیدۀ دیگری نخواهید داشت
و �آنکه مزاحم شماس���ت ،هرکه باش���د به كیفر کارهای خود
خواهد رسید.
11و ا ّما من ،ای برادران* من ،اگر -به قول بعضیها -هنوز لزوم
ختنه را اعلام میکنم ،پس چرا باز هم جفا میبینم؟ اگر چنین
كاری را میکردم دیگر كسی از پیام صلیب ناراحت نمیشد!
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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12ایكاش �آنانی كه شما را با تعلیم ختنه مضطرب میسازند،
ختنۀ خود را كاملتر كرده ،خویشتن را از مردی بیندازند.
13ای برادران* من ،شما به �آزادی خوانده شدهاید ولی نگذارید
كه این �آزادی به بیبند و باری برای ارضای امیال جسمانی شما
تبدیل گردد ،بلكه با مح ّبت یكدیگر را خدمت كنید14 .زیرا
تمامی شریعت در یک حكم خلاصه میشود« :همسایهات را
مانند جان خودت دوست بدار15 ».ا ّما اگر با چنگ و دندان
به جان هم بیفتید ،حتماً یكدیگر را نابود خواهید ساخت.
ثمرات روح و کارهای طبیعت نفسانی

16مقصود من این است :اگر تحت فرمان روحالقدس به سر
ببرید به هیچوجه خواهشهای نفس را ارضا نخواهید كرد17 .زیرا
تمایلات نفسانی برخلاف روحالقدس و �آرزوهای روحالقدس
برخلاف طبیعت نفسانی است و این دو مخالف یكدیگرند .به
طوری که شما نمیتوانید �آنچه را دلتان میخواهد انجام دهید.
18ا ّما اگر روح خدا شما را هدایت كند ،شما در قید شریعت
نیس���تید19 .کارهای طبیعت نفسانی �آش���كارند :زنا ،ناپاكی،
هرزگی20 ،بتپرستی ،افسونگری ،دشمنی ،ستیزهجوییَ ،رشک،
خشم ،خودخواهی ،اختلافات ،دستهبندی ،حسادت ،مستی،
عیاشی و امثال اینها21 .اكنون مانند گذشته به شما میگویم:
کس���انیکه این چنین کارها را بجا �آورند ،در پادش���اهی خدا
نصیبی نخواهند داشت.
22ا ّما ثمرهای كه روحالقدس به بار می�آورد :مح ّبت ،خوشی،
�آرامش ،بردباری ،مهربانی ،خیرخواهی ،وفاداری23 ،فروتنی و
خویشتنداری اس���ت كه هیچ قانونی كه برخلاف چنین كارها
باشد ،وجود ندارد24 .و �آنانی كه متعلّق به مسیح عیسی هستند،
طبیعت نفسانی را با هوسها و امیال �آن مصلوب کردهاند25 .اگر
روح خدا منشاء زندگی ماست ،او هم باید هادی زندگی ما
باشد26 .خودپسند نباشیم و یكدیگر را نرنجانیم و بر یكدیگر
حسادت نورزیم.

6

حمل كردن بارهای یكدیگر

ای برادران* من ،اگر كس���ی در هنگام ارتكاب خطا
دیده شود ،ش���ما كه روحانی هس���تید ،او را با روح
فروتنی به راه راست �آورید .ا ّما مواظب خود باشید مبادا شما
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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نیز دستخوش وسوسه شوید2 .بارهای یكدیگر را حمل كنید
و به این طریق قانون مسیح را بجا خواهید �آورد3 .اگر كسی
خود را ش���خص بزرگی بداند درحالیکه چیزی نیست ،خود
را فریب میدهد4 .هرکس باید رفت���ار خود را بیازماید و اگر
رفتارش پسندیده بود ،میتواند به خود ببالد و لزومی ندارد كه
خود را با دیگران مقایسه كند5 ،زیرا هرکس باید متح ّمل بار
خود باشد.
محصلین كلام خدا ،معلّم خود را در تمام نعمات خویش
ّ 6
شریک سازند.
7فریب نخورید ،هیچکس نمیتواند خدا را فریب دهد ،زیرا �آنچه
�آدمی بكارد ،همان را درو خواهد كرد8 .مثلا ً اگر كسی بذر در
كشتزار هوی و هوس خویش بكارد ،از �آن خرمن مرگ را درو خواهد
كرد و اگر در كشتزار روح خدا بكارد ،از روح ،حیات جاودانی را
درو خواهد كرد9 .از انجام نیكوكاری خسته نشویم زیرا اگر دست
از كار نكشیم ،در وقت مناسب محصول خود را درو خواهیم كرد.
10پس تا �آنجا كه فرصت داریم ،به همه نیكی كنیم مخصوصاً به
کسانیکه در ایمان ،با ما اعضای یک خانواده هستند.
خاتمه

11ببینید من با دس���ت خود با چه حروف درشتی برای شما
مینویسم12 .مقصود �آنانی كه شما را به ختنه مجبور میکنند
این است كه تظاهر كنند .مخصوصاً �آنها نمیخواهند بهخاطر
صلیب مسیح جفا ببینند13 .حتّی �آنانی كه ختنه دارند ،شریعت
را بجا نمی�آورند! �آنها میخواهند كه شما ختنه شوید تا به اطاعت
شما در یک عمل جسمانی ببالند14 .و ا ّما من ،خدا نكند كه
به چیزی جز صلیب خداوند ما عیسی مسیح ببالم كه به وسیلۀ
�آن ،دنیا برای من مصلوب شد و من برای دنیا15 .داشتن و یا
نداشتن ختنه مهم نیست ،بلكه فقط خلقت تازه اهم ّیت دارد.
16به همۀ �آنانی كه در زندگی خود از این قاعده پیروی میکنند،
یعنی به اسرائیل حقیقی خدا� ،آرامش و رحمت باد!
17دیگر هیچکس مزاحم من نشود ،زیرا داغهایی بر بدن خود
دارم كه نشان میدهند من غلام مسیح هستم.
18ای برادران* من ،فیض خداوند ما عیس���ی مسیح با روح
شما باد� ،آمین.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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کلیسای شهر افسس
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.

1
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5

نامۀ پولس رسول به

کلیسای شهر افسس
معرفی کتاب
ّ

مقصود نامۀ پولس به افسسیان این است كه نقشۀ خدا را برای
اتّحاد تشریح نماید و بگوید كه خدا در نظر دارد تمام خلقت
را در مسیح متّحد سازد .یعنی «همۀ چیزهایی که در �آسمان و
زمین هستند تحت فرمان مسیح با هم جمع شوند )10:1( ».و
نیز از قوم خدا درخواست میكند كه در انجام این نقشۀ بزرگ
الهی برای اتّحاد خلقت در عیسی مسیح زندگی كند.
در قسمت اول نامۀ افسسیان ،نویسنده موضوع اتّحاد را توسعه
میدهد و بیان میکند كه چگونه خدا مردم را انتخاب كرده
است تا به او تعلّق داشته باشند و چطور �آنها به وسیلۀ عیسی
مسیح �آمرزیده شده ،از گناه �آزاد شدهاند و چگونه وعدۀ بزرگ
خدا به وس���یلۀ روحالقدس تضمین گردیده است .در قسمت
دوم ،نویسنده از خوانندگان درخواست میكند طوری زندگی
كنند كه یگانگی �آنها در مس���یح ،در زندگی �آنها با همدیگر
واقع ّیت پیدا كند.
َمثَلهای متعدّدی در این رساله بكار رفته است تا نشان دهد كه
یگانگی قوم خدا با عیسی مسیح چگونه است .کلیسا به منزلۀ بدن
است و مسیح سر �آن ،کلیسا به منزلۀ ساختمانی است كه مسیح
سنگ زاویۀ �آن است ،یا همسری كه مسیح شوهر �آن میباشد.
این نامه ،بیان عالی و قاطعی است از اینكه افكار نویسنده تحت
فیض خدا در مسیح ،به صورت نوشته در�آمده است .همهچیز در
نور مح ّبت ،قربانی� ،آمرزش و پاكی مسیح دیده میشود.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 2-1:1
مسیح و کلیسا 21:3-3:1
زندگی جدید در مسیح 20:6-1:4
خاتمه 24-21:6
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1

مقدمه
ّ

از طرف پولس كه به ارادۀ خدا ،رس���ول مسیح عیسی
است به مقدّسین در ش���هر افسس كه در اتّحاد خود با
مسیح عیسی وفادارند.
2فیض و �آرامش پدر ما خدا و عیس���ی مس���یح خداوند
با ش���ما باد.
بركات روحانی

3خدا و پدر خداوند ما عیس���ی مسیح را سپاس گوییم،
زیرا او ما را در اتّحاد با مس���یح از هم���ۀ بركات روحانی
در قلمرو �آس���مانی بهرهمند ساخته است4 .خدا ما را قبل
از �آفرینش دنیا در مس���یح برگزید تا در پیش���گاه او مقدّس
و بیعیب باش���یم .به س���بب مح ّب���ت خود 5و بر حس���ب
صلاحدید ارادۀ خویش ،برای ما مقدّر فرمود كه به وسیلۀ
عیسی مسیح فرزندان او شویم6 .تا خدا را برای فیض پر
شكوه او كه به رایگان در پس���ر عزیز خود به ما بخشیده
است ،س���پاس گوییم7 .از راه اتّحاد با مسیح و به وسیلۀ
خون اوست كه ما رهایی یافته ،و گناهان ما بخشیده شد
و چقدر عظیم اس���ت �آن فیضی كه خدا 8به فراوانی به ما
بخش���یده اس���ت9 .خدا �آنچه را كه منظور نظرش بود ،به
عمل �آورد و نقشۀ نهان خود را كه قبلا ً در شخص مسیح
تح ّقق یافته بود ،با دانش و بینش بر ما �آشكار ساخته است
10كه در وقت مع ّین نقش���ۀ او عملی ش���ود و كلّیۀ كاینات
یعنی همۀ چیزهایی كه در �آس���مان و زمین هستند ،تحت
فرمان مس���یح با هم جمع ش���وند.
11خدایی ك���ه همهچیز را بر طبق اراده و نقش���ۀ خود انجام
میدهد ،ما را انتخاب كرد تا از � ِآن او بشویم .زیرا ما را از ازل بر
طبق ارادۀ خویش برگزیده بود12 .پس ما كه اولین افرادی بودیم
كه به مسیح امیدوار شدیم ،باید بزرگی خدا را بستاییم.
13شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژدۀ نجات خود را شنیدید
و به او ایم���ان �آوردید ،با او متّحد ش���دید و خ���دا با اعطای
روحالقدس ،كه قبلا ً وعده داده ب���ود مهر مالك ّیت خود را بر
شما نهاده است14 .روح خدا ضامن �آن است كه ما �آنچه را
او به قوم خود وعده داده است ،خواهیم یافت و به ما اطمینان
میدهد كه خدا به متعلّقان خود �آزادی كامل خواهد بخشید،
پس جلال و شكوه خدا را بستاییم.
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افسسیان  1و2 
دعای پولس

15به این س���بب ،اكنون كه از ایمان شما به عیسی خداوند
و مح ّبت ش���ما نسبت به همۀ مقدّس���ین باخبر ش���دهام16 ،از
سپاسگزاری به درگاه خدا بهخاطر شما باز نمیایستم و شما
را در دعاهایم بهیاد می�آورم17 .من دعا میکنم� ،آن خدایی كه
عیسی مسیح خداوند ،او را به ما شناسانید �-آن پدر ُپر جلال-
روح حكمت و الهام به شما عطا فرماید تا او را کاملا ً بشناسید.
18و از او میخواهم كه چشمان دل شما را روشن سازد تا به
چگونگی امیدی كه خدا شما را به �آن دعوت كرده است و به
ثروتمندی و شكوه بهرهای كه خدا به مقدّسین خود وعده داده
است 19و به عظمت بیقیاس قدرت او ،كه در ما ایمانداران
در كار است ،پی ببرید20 .این همان قدرت عظیمی است كه
خدا بكار برد ،وقتی مسیح را پس از مرگ زنده گردانید و در
دست راست خود ،در جایهای �آسمانی قرار داد 21و او را بالاتر
از هر سلطه ،اقتدار ،قدرت ،پادشاهی و هر مقام دیگر كه بتوان
ذكر ك���رد ،نه تنها در این دنیا بلكه در دنی���ای �آینده نیز ،قرار
داد22 .خدا همهچیز را زیر پای مسیح نهاد و بهخاطر كلیسا،
او را بالاتر از هر چیز قرار داد23 .كلیسایی كه بدن اوست و
تمام وجود او را دربر میگیرد و در عین حال تمام كاینات را
با حضور خود ُپر میسازد.

2

از موت به حیات

در گذشته ،شما غیر یهودیان به علّت خطاها و گناهان خود
ُمرده بودید2 .و در راههای كج این جهان قدم میگذاردید
و از حكمران قدرتهای هوا ،یعن���ی همان روحی كه اكنون در
اشخاص نافرمان و سركش عمل میکند ،پیروی میکردید3 .در
�آن زمان ،ما همچون شما دستخوش شهوات جسمانی و اسیر
تمایلات و افكار نفسانی خود بودیم .درست مانند سایر �آدمیان،
ما نیز طبیعتاً سزاوار خشم و غضب خدا بودیم.
4ا ّما خدا �آنقدر در رحمت و بخشایش ثروتمند و در مح ّبتش
نسبت به ما كریم است كه 5اگرچه به علّت خطاهای خود مرده
بودیم ،ما را با مسیح زنده گردانید( .از راه فیض خداست كه
شما نجات یافتهاید6 ).و بهخاطر اتّحادی كه با مسیح داریم،
ما را س���رافراز فرمود و در قلمرو �آسمانی با مسیح نشانید7 .تا
ثروت عظیم و بیقیاس فیض خود را ،با مهربانی نسبت به ما،
در عیسی مسیح در زمانهای �آینده نمایان سازد8 .زیرا بهسبب
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فیض خداست كه شما از راه ایمان نجات یافتهاید و این كار
شما نیست بلكه بخشش خداست9 .این نجات ،نتیجۀ کارهای
شما نیس���ت ،پس هیچ دلیلی وجود ندارد كه كسی به خود
ببالد10 .زیرا ما ساختۀ دست او هستیم و خدا ما را در مسیح
عیسی از نو �آفریده اس���ت تا �آن كارهای نیكویی را كه او قبلا ً
برای ما مقدّر فرمود كه انجام دهیم ،بجا �آوریم.
ا ّتحاد در مسیح

11بنابراین بهخاطر داشته باشید كه شما در گذشته جسماً جزء
كافران بودید و به وسیلۀ اهل ختنه (یعنی یک عمل جسمانی كه
به دست انسان صورت میگیرد« ).نامختون» نامیده میشدید.
12در �آن زمان ،از مس���یح دور بودید و از مزایای قوم اس���رائیل
محروم و از پیمانهایی كه بر وعدههای خدا متّکی بود ،بیبهره
بودید .ش���ما در این جه���ان ،بدون امید و بدون خدا به س���ر
میبردید13 .ا ّما اكنون ش���ما كه دور بودید به وسیلۀ اتّحاد با
مسیح عیسی و ریختن خون او نزدیک شدهاید14 .زیرا مسیح
صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود �آورده و این دو را
با هم متّحد ساخته است .او با بدن جسمانی خود ،دیواری كه
�آنان را از هم جدا میکرد و دشمنان یكدیگر میساخت ،درهم
شكست15 .زیرا شریعت را با مق ّررات و احكامش منسوخ كرد
تا از این دو دسته ،در خود یک انسان ّیت تازهای به وجود �آورد
و صلح و صفا را می ّسر سازد16 .مسیح با مرگ خود بر روی
صلیب ،این دو را در یک بدن واحد ،دوستان خدا گردانید تا
دشمنی دو جانبه یهود و غیر یهود را نیز از میان بردارد17 .به
این سبب بود كه مس���یح �آمد و مژدۀ صلح را به شما كه دور
بودید و به �آنانی كه نزدیک بودند ،اعلام كرد18 .اكنون هر دو
به وسیلۀ مسیح اجازه داریم كه در یک روح یعنی روحالقدس
به حضور پدر بیاییم.
19پس شما غیر یهودیان ،دیگر غریب و بیگانه نیستید بلكه
با مقدّسین خدا هموطن و اعضاء خانوادۀ خدا هستید20 .شما
بر شالودهای كه به دست رسولان و انبیا نهاده شده است ،بنا
شدهاید و عیسی مسیح سنگ اصلی �آن است21 .در اتّحاد با
اوس���ت كه تمام عمارت به هم متّصل میگردد و رفتهرفته در
خداوند به صورت یک معبد مقدّس در می�آید22 .شما نیز در
اتّحاد با او و همراه دیگران به صورت مكانی بنا خواهید شد
كه خدا به وسیلۀ روح خود در �آن زندگی میکند.
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3

رسالت پولس برای غیر یهودیان

به این سبب است كه من پولس ،زندانی مسیح عیسی
بهخاطر شما غیر یهودیان ،به درگاه خدا برایتان دعا
میکنم2 .حتماً خبر دارید كه خدا فیض خود را به من عنایت
كرده و از من خواسته است كه �آن را برای شما بكار برم3 .از
راه الهام بود كه این نقشۀ اسرار�آمیز خدا بر من �آشكار گردید.
(من قبلا ً به ط���ور مختصر دربارۀ �آن نوش���تهام 4و اگر �آنچه را
كه نوش���تهام بخوانید ،خواهید فهمید كه من تا چه اندازه به
راز مس���یح پیبردهام5 ).این راز به طوری که اكنون به وسیلۀ
روحالقدس برای رسولان و انبیای مقدّس خدا �آشكار شده است،
در قرنهای گذشته برای بشر روشن نبود 6و �آن حقیقت پوشیده
این است كه غیر یهودیان از راه انجیل با یهودیان همارث و با
هم اعضای یک بدن و در وعدهای كه خدا در مسیح عیسی
به ما داده است ،شریک و سهیم هستند.
7من طب���ق عطی���ۀ فیض خ���دا و در اثر فعال ّی���ت قدرت او،
خدمتگزار انجیل شدم�8 .آری ،من اگرچه در بین مقدّسین از
بشارت ِ
ِ
ثروت
همه كمترم ،ا ّما این فیض به من عطا شد تا بتوانم
س مسیح را به ملل غیر یهود برسانم 9و به همه نشان دهم
بیقیا ِ
كه چگونه نقشۀ خدا به مورد اجرا گذارده میشود .خدا كه
�آفرینندۀ همهچیز اس���ت ،این راز خود را طی زمانهای گذشته
پوشیده نگاه داشت10 ،تا اینکه در حال حاضر ،خدا جنبههای
گوناگون حکمت خود را به وسیلۀ كلیسا به قدرتها و حكمرانان
عالم �آسمانی بشناساند11 .این نقشه طبق �آن هدف ازلی بود كه
خدا �آن را در شخص خداوند ما ،مسیح عیسی ،عملی ساخته
است12 .ما به وسیلۀ اتّحاد خود با او و همچنین از راه ایمان
میتوانیم با اطمینان كامل به حضور خدا بیایی���م13 .پس من
از شما تقاضا میکنم از رنجهایی كه بهخاطر شما میکشم،
م�أیوس نباشید ،زیرا اینها باید مایۀ افتخار شما باشد.
محبت مسیح
ّ

14بنابراین ،من در برابر پدری زانو میزنم كه 15هر خانواده
در �آسمان و زمین نام خود را از او گرفته است 16و دعا میکنم
كه از گنجهای جلال خود به شما ببخشد تا به وسیلۀ روح او
در درون خود قوی و نیرومند شوید17 ،و خدا عطا فرماید كه
مسیح از راه ایمان شما در قلبهایتان ساكن شود و دعا میکنم
كه شما در مح ّبت ریشه دوانیده و برپایۀ مح ّبت بنا شوید 18تا با
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همۀ مقدّسین قدرت داشته باشید به پهنا و درازا و بلندی و عمق
مح ّبت مسیح پی ببرید 19و �آن مح ّبت را دریابید (اگرچه بالاتر
از فهم بشر است) تا از ُپری كامل خدا کاملا ً پر شوید.
20جلال بر خدایی باد كه قادر است به وسیلۀ �آن قدرتی كه
در ما كار میکند ،خیلی بیشتر از �آنچه ما بخواهیم و حتّی تص ّور
كنیم عمل كند21 .بر او نسلا ً بعد نسل تا به ابد در كلیسا و
در مسیح عیسی جلال باد� ،آمین.

4

ا ّتحاد در بدن مسیح

بنابراین ،من كه بهخاطر خداوند زندانی هستم از شما
تقاضا میکنم ،زندگی شما شایستۀ مقامی باشد كه
به �آن خوانده ش���دهاید2 .همیشه فروتن ،ملایم و بردبار باشید
و با مح ّبت یكدیگر را تح ّمل كنید3 .برای حفظ �آن وحدتی
كه روحالقدس به وجود می�آورد و با رشتههای صلح و صفا به
هم پیوسته میشود ،نهایت كوشش خود را بكنید4 .همانطور
كه یک بدن و یک روحالقدس اس���ت ،خ���دا نیز در وقتیکه
شما را خواند ،یک امید به شما داده است5 .و همچنین یک
خداوند و یک ایمان و یک تعمی���د؛ 6و یک خدا وجود دارد
كه پدر همه و بالاتر از همه بوده و در همه كار میکند و در
همه ساكن است.
7ا ّما به هر یک از ما بر حسب سخاوت و بخشایش مسیح عطیۀ
خاصی داده شده است8 .به این جهت كلام خدا میفرماید:
ّ
«وقتی او به �آسمان بالا رفت
اسیران را به اسارت برد؛
و عطایایی به �آدمیان بخشید».

�9آیا مقصود از بالا رفتن جز این است كه اول به جهان زیرین
پایین �آمده بود؟ 10پس �آن کسیکه پایین �آمد ،همان است كه
بالا رفت .او بالاتر از تمام �آسمانها رفته است تا كلّیۀ كاینات را
با حضور خود پر سازد11 .او عطایای مختلفی به مردم بخشید
یعنی :بعضی را برای رس���الت ،بعضی را برای نب ّوت ،بعضی
را برای بشارت و بعضی را برای شبانی و تعلیم برگزید12 ،تا
مقدّسین را در كاری كه برای او انجام میدهند ،مج ّهز سازد
تا به این وسیله بدن مس���یح را تقویت نمایند13 .تا ما همه به
�آن وحدتی كه در ایمان و شناس���ایی فرزند خداس���ت ،دست
یابیم و مطابق �آن میزان كاملی كه در مس���یح یافت میشود،
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به انسان ّیت كامل برس���یم14 .در �آن صورت دیگر مثل ب ّچهها
نخواهیم بود كه با امواج رانده میشوند و از بادهای متغ ّیر تعالیم
بشری متلاطم میگردند و فریب حیلهها و نیرنگهای مردمی را
میخورند كه میخواهند �آنها را از حقیقت دور سازند15 ،بلكه
در همان حالیك���ه حقیقت را با روح مح ّبت بیان میکنیم ما
باید در هر مورد ،در مسیح كه سر است ،رش���د كنیم16 .به
ارادۀ او همۀ اعضای مختلف بدن به وسیلۀ مفاصلی كه برای
�آنها فراهم شده مربوط و پیوند میشوند .پس وقتی هر یک از
اعضای بدن به طور جداگانه مرتّب كار كند ،تمام بدن رشد
میکند و خود را در مح ّبت بنا مینماید.
زندگی جدید در مسیح

17پس به نام خداوند این را میگویم و بر �آن ت�أكید میکنم كه
شما دیگر نباید مانند كافران كه در پیروی از خیالات بیهودۀ
خود به سر میبرند ،زندگی كنید18 .افكار �آنها تیره شده است.
جهالتی كه در میان �آنهاست و س���ختدلی �آنان ،ایشان را از
حیاتی كه خدا میبخشد ،محروم كرده است19 .عواطف خود
را از دست داده و خود را تسلیم هوی و هوس کردهاند و برای
ارضاء امیال پست خود ،از هیچ كاری فروگذار نمیکنند.
20اینها چیزهایی نیست كه شما از مسیح یاد گرفتید21 .البتّه
اگر واقعاً از مسیح باخبر شدهاید و در اتّحاد با او ،حقیقت را
�آنچنانکه در عیسی یافت میش���ود� ،آموختهاید22 .شما باید
از �آن زندگیای كه در گذش���ته داش���تید ،دست بكشید و �آن
سرشتی را كه قبلا ً داشتید ،از خود دور سازید .زیرا �آن سرشت
فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاكت است23 .دل
و ذهن شما باید کاملا ً نو شود 24و سرشت تازهای را كه در
نیكی و پاكی حقیقی و به صورت خدا �آفریده شده است ،به
خود بپوشانید.
25پس دیگ���ر به هیچ وجه دروغ نگویید ،بلكه همیش���ه به
دیگران راست بگویید ،زیرا همۀ ما اعضای یكدیگریم26 .اگر
عصبانی شُ ���دید ،نگذارید خشمتان شما را به گناه بكشاند و
یا تا غروب �آفت���اب باقی بمان���د27 .به ابلیس فرصت ندهید.
28دزد از دزدی دست بردارد و به عوض �آن با دستهای خود،
با �آبرومندی كار كند تا چیزی داش���ته باش���د كه به نیازمندان
بده���د29 .یک كلم���ۀ زش���ت از دهانتان خارج نش���ود بلكه
گفتار شما به موقع ،خوب و سودمند باشد تا در نتیجۀ �آن به
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س خدا را نرنجانید .زیرا
شنوندگان فیضی برسد30 .روحالقد ِ
او مهر مالك ّیت خدا بر شماس���ت و ضامن �آمدن روزی است
كه در �آن کاملا ً �آزاد میش���وید31 .از این پس دیگر هیچ نوع
بغض ،غیظ ،خش���م ،داد و فریاد ،دشنام و نفرت را در میان
خود راه ندهید32 .نسبت به یكدیگر مهربان و دلسوز باشید
و چنانکه خدا در شخص مسیح شما را بخشیده است ،شما
نیز یكدیگر را ببخشید.

5

زندگی در نور

چنانکه شایستۀ فرزندان عزیز خداست ،بكوشید كه مانند
او باشید2 .از روی مح ّبت زندگی كنید و از مح ّبتی كه
عیسی مسیح با قربانی خویش در راه ما نشان داد ،پیروی كنید.
او جان خود را مانند هدیهای خوشبو به خدا تقدیم نمود.
3و چنانکه شایستۀ مقدّسین خداست ،در میان شما چیزی
دربارۀ زن���ا و بیع ّفتیهای دیگر و طمعكاری ب���ر زبان نیاید.
4پس���ندیده نیست كه س���خنان ركیک و یا حرفهای بیمعنی
یا زش���ت بكار ببرید ،بلكه در عوض باید خدا را شكر كنید.
5خاطرجمع باشید كه تمام اشخاص زناكار و بیع ّفت یا طمعكار
(زیرا طمعكاری یک نوع بتپرستی است ).هرگز در پادشاهی
مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت.
6اجازه ندهید كسی با دلایل پوچ خود شما را فریب دهد؛
زیرا به علّت این چیزهاست كه غضب خدا بر افرادی كه مطیع
او نیس���تند وارد خواهد �آمد7 .پس با چنین اش���خاص كاری
نداشته باش���ید8 .ش���ما زمانی در تاریكی بودید ا ّما اكنون در
اتّحاد خود با خداوند ،در نور هستید .پس مانند فرزندان نور
زندگی كنید9 .زیرا هر كجا نور باشد ،همهنوع خوبی ،نیكی
و حقیقت نیز به وجود می�آید10 .بكوش���ید تا �آنچه خداوند را
خشنود میسازد ،دریابید11 .در انجام كارهای بیهودۀ ظلمت
شریک نباشید ،بلكه ماه ّیت �آنها را در برابر نور �آشکار سازید.
12حتّی ذكر كارهای���ی كه �آنها در پنهانی انجام میدهند ،مایۀ
رسوایی اس���ت13 .ا ّما هرگاه چیزی در جلوی نور قرار گیرد،
کاملا ً روشن میش���ود 14و هرچه کاملا ً روشن شود مانند نور
�آشكار است .به �آن سبب است كه میگویند:
«ای كه در خوابی ،بیدار شو،
از میان مردگان برخیز
و مسیح بر تو خواهد تابید».
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15پس شما باید دقّت كنید كه چگونه زندگی میکنید ،مثل
اشخاص عاقل زندگی كنید ،نه مانند نادانان16 .از هر فرصتی
كه به دس���ت می�آورید به بهترین نحو اس���تفاده كنید زیرا این
روزگار ،روزگار بدی است17 .پس نادان نباشید ،بلكه بكوشید
تا بفهمید كه ارادۀ خداوند چیست.
18مست شراب نشوید ،زیرا شراب شما را به سوی كارهای
زشت میکش���اند ،بلكه از روحالقدس پر شوید19 .با استفاده
از زبور ،تسبیحات و سرودهای روحانی با یكدیگر گفتوگو
كنید و با تمام دل برای خداوند بسرایید و بخوانید20 .به نام
خداوند ما عیسی مسیح هر روز برای همهچیز سپاسگزار خدای
پدر باشید.
روابط زنها و شوهرها

21بهخاطر احترامی كه به مسیح دارید ،مطیع یكدیگر باشید.
22ای زنها ،طوری از شوهران خود اطاعت كنید كه از خداوند
اطاعت میکنید23 ،زیرا همانطورکه مسیح سر كلیسا یعنی
بدن خود میباشد و شخصاً نجاتدهندۀ �آن است ،شوهر نیز
سر زن خود میباشد24 .و چنانکه كلیسا مطیع مسیح است،
زنها نیز در هر مورد باید از شوهرهای خود اطاعت كنند.
25ای شوهرها ،چنانکه مسیح كلیسا را دوست داشت و جان
خود را برای �آن داد ،ش���ما نیز زنهای خود را دوست بدارید.
26مسیح چنین كرد تا كلیسا را با �آب و كلا م خدا شسته و �آن
را پاک و مقدّس گرداند 27و كلیسا را با تمام زیباییاش پاک
و بدون عیب و لكّ���ه و چین و چروک یا هر نقص دیگری به
خودش تقدیم نماید28 .مردان باید همانطورکه بدن خود را
دوس���ت دارند ،زنانشان را دوست بدارند زیرا مردی كه زنش
را دوس���ت میدارد ،خود را دوس���ت دارد29 .هیچکس هرگز
از بدن خود متن ّفر نبوده اس���ت .بلكه به �آن غذا میدهد و از
توجه میکند -یعنی همان كاری كه مس���یح برای كلیس���ا
�آن ّ
میکن���د30 -زیرا ما اعضای بدن او هس���تیم31 .به این جهت
كلام خدا میفرماید« :مرد ،پدر و مادر خود را ترک میکند و
به زن خود میپیوندد و �آن دو ،یک تن خواهند شد32 ».یک
حقیقت بزرگ در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح
و به كلیسای او اشاره میکند33 .به هر حال هر شوهری باید
زنش را مانند خودش دوست بدارد و هر زنی نیز باید شوهرش
را محترم بشمارد.
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روابط فرزندان و والدین

ای فرزندان ،وظیفۀ هر مسیحی این است كه از والدین
خود اطاعت كند2 .اولین حكمی كه با وعده همراه
بود این است« :پدر و مادر خود را احترام کن ».و وعدۀ �آن این
بود«3 :تا كامیاب گردی و عمرت در زمین طولانی شود».
4و شما ای پدران ،فرزندان خود را خشمگین نسازید بلكه
�آنان را با �آموزش و پرورش مسیحی تربیت كنید.
روابط غالمان و اربابان

5ای غلام���ان ،ط���وری با احترام و اش���تیاق و یكدلی مطیع
اربابان انسانی خود باشید كه گویی از مسیح اطاعت میکنید.
6اطاعت شما فقط بهخاطر این نباشد كه تحت مراقبت هستید
و یا میخواهید دیگران را خشنود سازید ،بلكه به عنوان غلامان
مسیح ،ارادۀ خدا را از دل و جان بجا �آورید 7و خدمات خود
را با میل و رغبت انجام دهید .مثل کسیکه خداوند را خدمت
میکند نه انسان را8 ،زیرا میدانید كه خداوند به هرکس خواه
غلام ،خواه �آزاد ،موافق كارهای نیكی كه كرده است ،پاداش
خواهد داد.
9ای اربابان ،شما نیز نسبت به غلامان خود همینطور رفتار
كنید و از تهدید �آنان دست بردارید و بهیاد داشته باشید كه در
�آسمان غلامان شما و خود شما ،یک ارباب دارید و او تبعیضی
بین �آدمیان قایل نمیشود.
آمادگی برای جنگ با شیطان

10دیگر اینکه در رابطۀ خود با خداوند از قدرت عظیم او نیرو
بگیریدِ 11 .زرِه كاملی را كه خدا برای شما ته ّیه كرده است،
بپوشید تا بتوانید در مقابل نیرنگهای ابلیس ایستادگی نمایید.
12زیرا جنگ ما با انسان نیست بلكه ما علیه فرمانروایان و اولیای
امور و نیروهای حاكم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی
در �آسمان ،در جنگ هس���تیم13 .از این جهت شما باید زره
كاملی را كه خدا مه ّیا كرده است ،بپوشید تا در �آن روز شریر
در برابر حملههای دشمنِ ،
تاب مقاومت داشته باشید و تا پایان
جنگ هم پایدار بمانید.
14پس پای���داری كنید و كمربند حقیقت را به كمر ببندید و
جوشن نیكی را به تن كنید 15و نعلین �آمادگی برای انتشار انجیل
صلح و س���لامتی را به پا كنید16 .علاوه بر اینها ،سپر ایمان
را بردارید تا به وسیلۀ �آن بتوانید تمام تیرهای �آتشین شیطان را
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فرو نشانید17 .و كلاهخود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر
روحالقدس یعنی كلام خدا را بردارید18 .همۀ اینها را با دعا و
مناجات انجام دهید .همیشه با هدایت روحالقدس دعا كنید
و پیوس���ته برای این منظور بیدار باشید و با پشتكار برای همۀ
مقدّس���ین دعا كنید19 .برای من نیز دعا كنید تا وقتی س���خن
میگویم ،قدرت بیان ب���ه من عطا گردد و بتوانم را ِز انجیل را
با شهامت �آشکار سازم20 .زیرا بهخاطر همان انجیل است كه
من سفیر هس���تم ،هرچند سفیری در زنجیر! دعا كنید كه من
�آن را ،چنانکه باید و شاید ،با شهامت بیان كنم.
خاتمه

«21تخیكاس» برادر عزیز ما و خادم وفادار در خدمت خداوند،
همهچیز را به شما خواهد گفت تا شما هم بدانید كه احوال
من چطور اس���ت و چه میکن���م22 .او را به همین منظور نزد
شما فرستادم تا از احوال ما باخبر شوید و دلهای شما را شاد
گرداند.
23خدای پدر و عیسی مس���یح خداوند ،به همۀ ایمانداران
�آرامش و مح ّبت تو�أم ب���ا ایمان عطا فرمای���د24 .فیض خدا با
همۀ �آنانی باد كه خداوند ما عیسی مسیح را با مح ّبتی بیپایان
دوست دارند� ،آمین!
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نامۀ پولس رسول به

کلیسای شهر فیلپی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

3

2
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نامۀ پولس رسول به

کلیسای شهر فیلپی
معرفی کتاب
ّ

نامۀ پولس به فیلیپیان خطاب به اولین کلیسایی است كه پولس
در قسمتهای اروپایی در استان رومی مكادونیه ،ت�أسیس نمود.
این نامه در زمانی نوشته شد كه پولس در زندان بود و تعالیم
غلطی در کلیسای فیلیپی داده میشد .با این وجود ،این نامه
حاوی رایحۀ خوش���ی از ل ّذت و شادی است كه نشانۀ ایمان
راسخ و استوار پولس به عیسی مسیح میباشد.

اولین علّت نوشتن این نامه ،تشكّر از مسیحیان فیلیپی است كه در
زمان تنگی و احتیاج ،به او كمک كرده بودند .او از این فرصت استفاده
میکند تا دوباره �آنها را مطمئن سازد که با وجود همۀ مشكلاتی كه
برای او و �آنها وجود دارد ،رغبت و اعتماد خود را حفظ كنند .او از
ی �آنكه از خود راضی ،مغرور و متك ّبر باشند،
�آنها میخواهد به جا 
روش فروتنانۀ عیسی را در پیش گیرند .او به �آنها خاطرنشان میسازد
كه زندگی �آنها با مسیح متّحد گشته و این هدیهای است از فیض
خدا كه از طریق ایمان به �آنها رسیده است ،نه به وسیلۀ انجام شریعت
موسی .او دربارۀ شادی و �آرامشی مینویسد كه خدا به �آنهایی كه در
اتّحاد با مسیح زندگی میكنند ،عطا میكند.

این نامه به عنوان نامۀ ش���ادی ،اعتماد ،اتّحاد ،حفظ ایمان
و زندگی مسیحی ش���ناخته شده است .همچنین علاقۀ عمیق
پولس را به کلیسای فیلیپی نشان میدهد.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 11-1:1
شرح وقایع شخصی پولس 26-12:1
زندگی مسیح 18:2-27:1
نقشه برای تیموتاؤس و اپفرادیتس 30-19:2
هشدار در مورد دشمنان و خطرات 9:4-1:3
پولس و دوستان فیلیپی او 20-10:4
خاتمه 23-21:4
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مقدمه
ّ

1

از طرف پولس و تیموتاؤس -غلامان مس���یح عیسی -به
همۀ مقدّسین شهر فیلیپی كه با عیسی مسیح متّحدند و
سرپرستان و خادمان �آنها.
2فیض و �آرامش خدای پدر و عیسی مسیح خداوند با شما
باد.
دعای پولس برای آنها

3هروقت كه شما را بهیاد می�آورم خدا را شكر میکنم؛ 4و
در تمام دعاهایم نام شما را با شادمانی ذكر میکنم 5و بهخاطر
همكاری شما در انتش���ار انجیل كه از اولین روز شنیدن �آن تا
به حال ادامه دارد ،خدا را سپاس میگویم6 .من اطمینان دارم
�آن خدایی كه در شما كار نیكویی را شروع كرد تا روز مسیح
عیسی� ،آن را به كمال خواهد رسانید7 .من ح ّق دارم كه دربارۀ
شما چنین احساسی داشته باشم ،زیرا همیشه در دل من هستید
و من چه در زندان و چه به دفاع و پشتیبانی از انجیل مشغول
باشم ،شما را در فیض خدا با خود شریک میدانم8 .خدا شاهد
است كه تا چه اندازه با احساسات گرمی كه مسیح عیسی در
من ایجاد كرده است ،مشتاق دیدار شما هستم.
9و دعایم این است كه مح ّبت شما همراه با �آگاهی و كمال
دانایی همچنان رشد كند 10تا همهچیز را بیازمایید و عالیترین
�آنها را انتخاب كنید� .آن وقت در روز عظیم مسیح بیعیب و
بیتقصیر خواهید بود11 .همچنین دعا میکنم كه زندگی شما
از ثمرات نیكی مطلق كه به وسیلۀ عیسی مسیح برای جلال
و ستایش خدا به دست می�آید ،سرشار گردد.
مقصود زندگی ،مسیح

12ای برادران* ،میخواهم بدانید كه �آنچه بهسر من �آمده است
در واقع به پیشرفت انجیل كمک كرده است13 ،تا �آنجا كه تمام
اعضای گارد امپراتوری و سایرین نیز میدانند كه من در خدمت
مسیح؛ و بهخاطر او زندانی شدهام14 .و از طرف دیگر ،اغلب
ایمانداران مسیحی به س���بب زندانی شدن من به قدری قویدل
شدهاند كه جر�أت میکنند پیام خدا را بدون ترس اعلام كنند.
15البتّه بعضیها ،از روی حسادت و رقابت ،به مسیح بشارت
میدهند ،ولی دیگران این كار را با ُحسن ن ّیت انجام میدهند.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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16اینها از روی مح ّبت چنین میکنند ،زیرا میدانند كه من به
جهت دف���اع از انجیل در اینجا افت���ادهام17 .ولی �آنها از روی
هم چشمی به مسیح بشارت میدهند ،نه از روی صمیم ّیت،
زیرا تص ّور میکنند از این راه میتوانند بار زحمت مرا در زندان
سنگینتر سازند.
18چه اهم ّیت دارد؟ از هر راهی باشد ،خواه از روی ن ّیت
درست یا نادرس���ت ،مسیح به مردم اعلام میشود و این امر
برای من مایۀ خوش���وقتی است� .آری من ش���ادم و همچنان
شادی خواهم كرد19 .زیرا میدانم كه به وسیلۀ دعاهای شما
و به یاری روح عیس���ی مس���یح ،این امر به نجات من تمام
خواهد ش���د20 .زیرا انتظار ش���دید و امید من این است كه
هرگز موجبات رسوایی خود را فراهم نسازم ،بلكه اکنون با
دلیری كامل ،مانند همیشه مس���یح را در وجود خود جلال
دهم ،خواه با مرگ من باش���د ،خواه با زندگی من21 .زیرا
مقصود من از زندگی ،مس���یح است و مردن نیز به سود من
تمام میش���ود22 .ا ّما اگر با زنده ماندن بتوانم كار ارزندهای
انجام دهم ،من نمیدانم كدام را انتخ���اب كنم23 .بین دو
راهی گیر کردهام .اشتیاق دارم كه این زندگی را ترک كنم و
با مسیح باشم كه خیلی بهتر است24 ،ا ّما بهخاطر شما زنده
ماندن من واجبتر است25 .با چنین اعتمادی یقین دارم كه
زنده خواهم ماند و برای پیشرفت و شادمانی شما در ایمان با
شما خواهم بود؛ 26تا بار دیگر با �آمدن من موجبات افتخار
ش���ما به من در مس���یح عیس���ی بیش���تر گردد.
27به هر حال ،طوری زندگی كنید كه رفتار ش���ما شایستۀ
انجیل مسیح باشد و من چه بیایم و شما را ببینم و چه نیایم،
مایلم دربارۀ شما بش���نوم كه در یگانگی روح پابرجا هستید
و با هماهنگی پیوسته دست به دست یكدیگر داده ،بهخاطر
ایمان انجی���ل تلاش میکنی���د28 .به هیچ وج���ه از مخالفین
نترس���ید ،زیرا این شهامت ش���ما به �آنها ثابت میکند كه به
سوی هلاكت میروند و شما نجات خواهید یافت و �آن هم
از طرف خداست29 .چون این امتیاز به شما عطا شده است
كه نه تنها به مس���یح ایمان �آورید ،بلك���ه بهخاطر او نیز رنج
و زحمت ببینید30 ،زیرا ش���ما نیز ب���ه همان مبارزهای داخل
شدهاید كه من داش���تم و شما ناظر �آن بودید و اطّلاع دارید
كه هنوز هم گرفتار �آن هس���تم.
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فروتنی و بزرگی مسیح

�آیا در اتّحاد با مسیح دلگرم هستید؟ �آیا مح ّبت ،مح ّرک
اصلی زندگی شماس���ت؟ �آیا با روحالقدس مصاحبت
دارید؟ و �آیا احس���اس مهر و شفقت در بین شما وجود دارد؟
2پس تقاضا میکنم خوشی مرا به كمال رسانید و با هم توافقِ
فكری ،مح ّبت دوجانبه و هدف مشترک داشته باشید3 .هیچ
عملی را از روی هم چشمی و خودخواهی انجام ندهید ،بلكه
با فروتنی ،دیگران را از خود بهتر بدانید4 .به نفع دیگران فكر
كنید و تنها در فكر خود نباشید5 .طرز تفكّر شما دربارۀ زندگی
باید مانند طرز تفكّر عیسی مسیح باشد:
 6اگرچه او از ازل دارای الوه ّیت بود،
ولی راضی نشد كه برابری با خدا را به هر قیمتی
حفظ كند،
 7بلكه خود را از تمام مزایای �آن محروم نموده،
به صورت یک غلام در�آمد و شبیه انسان شد.
 8چون او به شكل انسان در میان ما ظاهر گشت ،خود را
فروتن ساخت و از روی اطاعت حاضر شد
مرگ -حتّی مرگ بر روی صلیب -را بپذیرد.
 9از این جهت خدا او را بسیار سرافراز نمود
و نامی را كه بالاتر از جمیع نامهاست به او عطا
فرمود.
 10تا اینکه همۀ موجودات
در �آسمان و روی زمین و زیر زمین،
با شنیدن نام عیسی به زانو در �آیند.
 11و همه برای جلال خدای پدر ،با زبان خود اعتراف
كنند
كه عیسی مسیح ،خداوند است.
مانند ستارگان بدرخشید

12بنابراین ای عزیزان من ،همانطور كه وقتی با ش���ما بودم
همیش���ه از من اطاعت میكردید ،اكنون هم كه از شما دور
هستم ،مهمتر است كه از من اطاعت كنید و نجات خود را با
ترس و لرز به كمال برسانید13 ،زیرا خداست كه از لطف خود،
هم اراده و هم قدرت هركاری را در شما ایجاد میکند.
14هر كاری را بدون شكایت و همهمه انجام دهید 15تا در
زمانیکه همه منحرف و سركش هستند ،شما بدون تقصیر و
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گناه ،فرزندان بیعیب خدا باشید و مانند ستارگان در جهان
تاری���ک بدرخش���ید16 .پیام حیات را همیش���ه در اختیار مردم
بگذارید .اگر چنین كنید ،من دلیلی خواهم داشت كه در روز
عظیم مسیح به شما افتخار كنم ،زیرا این نشان خواهد داد كه
كار و زحمت من بیهوده نبوده است.
17و حتّی اگر لازم باشد كه خون من مانند شراب وقف شده
روی هدیۀ قربانی ایمان شما ریخته ش���ود ،در انجام این كار
خوشحالم و به شما شادباش میگویم18 .شما هم خوشحال
باشید و به من شادباش بگویید.
تیموتاؤس و اپفرودیتس

19امیدوارم كه با خواست عیسی خداوند ،بزودی تیموتاؤس
را نزد شما بفرس���تم تا با �آگاهی از احوال ش���ما �آسودهخاطر
شوم20 .او تنها كسی است كه احساسات مرا درک میکند و
واقعاً در فكر شماست21 .دیگران همه به فكر خود هستند نه
در فكر پیشرفت كار عیسی مسیح! 22شما تیموتاؤس را خوب
میشناس���ید و میدانید كه او چگونه مانند یک پسر نسبت به
پدر خود در انتشار انجیل به من خدمت كرده است23 .پس
امیدوارم به مج ّرد اینکه وضع من معلوم ش���ود ،او را نزد شما
بفرستم24 .و اطمینان دارم كه با كمک خداوند ،خود من نیز
بزودی نزد شما خواهم �آمد.
25ل���ازم دانس���تم «اپفرودیتس» را كه ب���رادر ،همكار و
همقطار من بوده اس���ت و ش���ما او را برای خدمت من و
رفع احتیاجاتم فرس���تاده بودید ،نزد شما برگردانم26 .زیرا
او برای همۀ ش���ما دلتنگ ش���ده و از اینکه از بیماری او
باخبر گشتهاید ،ناراحت شده است27 .راستش این است
كه او مریض و حتّی مش���رف به موت بود .ا ّما خدا بر او
رحم كرد و نه تنها ب���ر او ،بلكه بر من نی���ز رحم فرمود،
مبادا این غم بر غمهای دیگر من افزوده شود28 .پس مایل
هستم هرچه زودتر او را نزد ش���ما بفرستم تا شما با دیدن
او بار دیگر خوش���حال شوید و به این وس���یله غم من هم
كمتر خواهد شد29 .پس با شادی او را به عنوان برادری
در خداون���د بپذیرید .به افرادی مث���ل او احترام بگذارید،
30زیرا او نزدیک بود در راه خدمت مسیح جان بسپارد و
برای اینكه نقص خدمت شما به من را جبران كند ،جان
خ���ود را ب���ه خط���ر انداخت.
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دیگر اینکه ای ب���رادران* من ،در اتّحاد خود با خداوند
شادمان باشید .از نوشتن و تكرار �آنچه قبلا ً نوشته بودم،
خسته نمیشوم؛ زیرا میدانم كه این برای امن ّیت شماست2 .از �آن
سگها و كارهای پست ایشان و �آنانی كه برای ختنه یعنی بریدن
عضوی از بدن اصرار دارند ،برحذر باشید3 .زیرا ما دارای ختنۀ
واقعی هستیم نه �آنها .زیرا ما به وسیلۀ روح ،خدا را میپرستیم
و به مسیح افتخار میکنیم و به امتیازات ظاهری اتّكایی نداریم.
4اگرچه من ح ّق دارم كه به این مزایا متّكی باشم .اگر دیگران
تص ّور میکنند كه ح ّق دارند به امتیازات ظاهری متّكی باشند،
من ح ّق بیشتری دارم5 .من در هشتمین روز تولّد خود ختنه شدم
و به طور مادرزاد ،اسرائیلی از طایفۀ بنیامین و یک عبرانی اصیل
هستم .از لحاظ رعایت شریعت ،فریس���ی بودم6 ،و از لحاظ
تعصب ،به كلیسا �آزار میرسانیدم و مطابق معیارهای شریعت،
ّ
من یک مرد بیعیب محسوب میشدم7 .ا ّما هرچه به نفع من
بود �آن را بهخاطر مسیح ضرر محسوب میکنم�8 .آری ،علاوه
بر این ،همهچیز را بهخاطر امتیازی بسیار ارزندهتر ،یعنی شناختن
عیسی مسیح ،خداوند خود زیان میدانم .در واقع ،من بهخاطر
او همهچیز را از دست دادهام و همهچیز را هیچ شمردم تا به این
وسیله مسیح را به دس���ت �آورم 9و کاملا ً با او متّحد شوم .من
دیگر به نیكی خود كه از انجام مق ّررات شریعت بدست می�آید،
متّكی نیستم ،بلكه به وسیلۀ ایمان به مسیح دارای نیكی مطلق
ش���دهام .این نیكی ،بر ایمان استوار است و از خدا سرچشمه
میگیرد10 .یگانه �آرزوی من این است كه مسیح را کاملا ً بشناسم
و ق���درت قیامت او را در وجود خود درک كنم و در رنجهای
او شریک گشته و در مرگ او همشكل او شوم11 ،به این امید
كه من نیز به رستاخیز از مردگان نایل گردم.
دویدن به سوی هدف

12من نمیگویم كه قبلا ً این را به دست �آوردهام و یا به كمال
رسیدهام ،بلكه �آن را دنبال میکنم تا به چنگ �آورم ،همانطور كه
مسیح نیز مرا بهخاطر �آن به چنگ �آورده است13 .ای برادران*،
من ا ّدعا نمیكنم كه تا به حال �آن را به چنگ �آوردهام ،ولی تنها
كار من این است كه �آنچه را در پشت سر من قرار دارد فراموش
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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كنم و برای رسیدن به �آنچه در پیش است ،بكوشم14 .مستقیماً
به طرف هدف میدوم تا جایزهای را كه شامل دعوت خدا به یک
زندگی �آسمانی به وسیلۀ عیسی مسیح است ،به دست �آورم.
15پس همۀ ما كه روحاً بالغ هستیم باید چنین طرز تفكّری
داش���ته باشیم و اگر ش���ما فكر دیگری دارید ،خدا این را هم
به شما �آشكار خواهد س���اخت16 .در هر حال ما باید مطابق
حقایقی كه كسب کردهایم ،زندگی كنیم.
17ای برادران* من ،همۀ شما از من سرمشق بگیرید و به کسانیکه
از نمونۀ ما پیروی میکنند ،نگاه كنید18 .بارها این را به شما گفتهام
و بار دیگر �آن را با اشک خود تكرار میكنم كه عدّۀ زیادی طوری
زندگی میكنند كه گویی دشمنان صلیب مسیح هستند�19 .آخر
و عاقبت �آنها هلاكت و خدای ایشان ،امیال جسمانی �آنهاست و
افتخاراتشان در رسوایی و شرمساری است .افكار خود را به چیزهای
دنیوی مشغول میسازند20 ،ا ّما ما تابع كشور �آسمانی و منتظر �آمدن
عیسی مسیح خداوند هستیم كه به عنوان نجاتدهنده از �آسمان
می�آید21 .او طوری بدنهای ضعیف و فانی ما را تغییر خواهد داد تا
به بدن پر شكوه او شباهت یابد و این كار را با قدرتی كه همهچیز
را تحت فرمان او در می�آورد ،انجام خواهد داد.

4

دستورهای گوناگون

بنابراین ای برادران* عزیز ،مشتاق دیدار شما هستم.
شما مایۀ ش���ادی و افتخار من هس���تید .ای عزیزان،
همچنان در اتّحاد خود با خداوند استوار باشید.
2از «افودیه» و «سینتیخی» خواهران خود در خداوند استدعا
دارم كه با یكدیگر صلح و سازش كنند3 .و از تو ای همكار
صمیمی ،تقاضا میکنم كه این دو زن را كمک كنی ،زیرا نام
�آنها ،با «كلیمانتوس» و سایر همكاران من كه در انتشار انجیل
تلاش کردهاند ،در دفتر حیات ثبت شده است.
4پیوسته در خداوند شاد باشید ،باز هم میگویم شاد باشید!
5مهربانی و ملایمت شما در رفتارتان با دیگران �آشكار باشد� .آمدن
خداوند نزدیک است! 6نگران هیچ چیز نباشید ،بلكه همیشه در هر
مورد با دعا و مناجات و سپاسگزاری تقاضاهای خود را در پیشگاه
خدا ابراز نمایید7 .و �آرامش الهی كه بالاتر از فهم بشر است ،دلها
و افكار شما را در مسیح عیسی حفظ خواهد كرد.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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8در خاتمه ای برادران* ،دربارۀ هر �آنچه راس���ت ،ش���ریف،
درست ،پاک ،دوست داش���تنی ،نیكنام و هرچه عالی و قابل
ستایش است ،بیندیشید9 .تمام چیزهایی را كه از من �آموختید
و به دست �آوردید ،یعنی �آنچه را از من شنیدید ،سرمشق خود
ساخته ،به عمل �آورید كه در این صورت خدایی كه منبع �آرامش
است ،با شما خواهد بود.
ّ
تشكر برای هدایای آنها

10حال كه پس از مدّتی دوباره مورد تو ّجه قرار گرفتهام ،شادی
عظیمی در خداوند یافتهام .البتّه شما همیشه نسبت به من علاقه و
تو ّجه داشتهاید ،ا ّما فرصت ابراز �آن را نیافتید11 .من به احتیاجات
شخصی خود اشاره نمیکنم ،زیرا یاد گرفتهام در هر وضعی كه
باشم ،قناعت كنم12 .من میدانم چگونه در فقر و بیچارگی و یا
در سعادتمندی زندگی كنم .به رمز زیستن در سیری و گرسنگی،
در فراوانی و نیازمندی پ ی بردهام13 .من به وسیلۀ مسیح كه مرا
تقویت میکند ،به انجام هر كاری قادر هستم14 .ا ّما شما لطف
كرده شریک زحمات من شدید15 .خود شما ای فیلپیان ،خوب
میدانید كه در ابتدای انتشار انجیل وقتی من مقدونیه را ترک كردم،
شما تنها كلیسایی بودید كه در قبول مسئول ّیت دخل و خرج من
با من همكاری كردید16 .حتّی زمانیکه در «تسالونیكی» بودم،
یكی دو مرتبه مبلغی برای رفع احتیاجات من فرس���تادید17 .من
طالب پول شما نیستم؛ بلكه میخواهم به پاداش نیكوكاری شما
افزوده شود18 .اعانۀ شما به دستم رسید و نه تنها كافی بلكه بیشتر
از احتیاجاتم بود .هدیهای را كه توسط «اپفرودیتس» فرستادید،
احتیاج مرا رفع كرده است .عطایای شما هدیهای خوشبو یعنی
قربانی مقبول و پسندیدۀ خداست 19و خدای من همۀ احتیاجات
ش���ما را با ثروت عظیم خود در مسیح عیسی رفع خواهد كرد.
20پدر ما خدا را تا به ابد جلال باد� ،آمین.
خاتمه

21به همۀ مقدّس���ینی كه به مسیح عیسی تعلّق دارند ،سلام
برسانید .ایماندارانی كه با من هستند به شما سلام میرسانند.
22همۀ مقدّسین در اینجا و مخصوصاً ایماندارانی كه در دربار
قیصر هستند ،به شما سلام میرسانند.
23فیض خداوند ما عیسی مسیح با روح شما باد.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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کلیسای شهر كولسیه
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

3

2
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کولسیان

نامۀ پولس رسول به

کلیسای شهر كولسیه
معرفی کتاب
ّ

این نامه را پولس به کلیسای کولسیه نوشته شده است .این
شهر در شرق افسس و در �آسیای صغیر واقع شده است .این
کلیسا توسط پولس بنا نشده بود ،ا ّما در منطقهای بود كه پولس
نسبت به �آن احساس مسئول ّیت میكرد .بنابراین او خادمینی را
از افسس مركز استان �آسیایی روم به �آنجا فرستاد .پولس متو ّجه
شده بود كه معلّمینی با تعالیم غلط در کلیسای کولسیه وجود
دارند� .آنها تعلیم میدادند برای شناخت خدا و نجات كامل،
باید ارواح و قدرتهای روحانی را پرستش كنند .همچنین این
معلّمان میگفتند كه باید قوانین مخصوص مانند ختنه و مق ّررات
خوراكیها و غیره را انجام دهند.
پولس ،این نامه را مینویسد تا با استفاده از حقایق پیام مسیحی،
به تعالیم غلط پاسخ دهد .مركز اصلی این پاسخ ،این است كه
عیسی مسیح قادر است نجات كامل عطا كند و سایر تعالیم و
کارها ،در واقع انسان را از مسیح دور میسازد .خدا جهان را به
وسیلۀ عیسی مسیح �آفرید و به وسیلۀ او جهان را به سوی خود
باز میگرداند .مسیح به همۀ مردم موعظه میشود تا به وسیلۀ
اتّحاد با او در جلال خدا س���هیم شوند .سپس پولس معنی این
تعلیم مهم را برای زندگی ایمانداران شرح میدهد.
قابل تو ّجه است كه تیخیكاس به همراه اونیسیموس -بردهای
که پولس بهخاطر او نامهای به ِفلی ُمون نوشت  -این نامه را به
کولسیهبرد.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 8-1:1
ماهیّت و كار مسیح 19:2-9:1
زندگی جدید در مسیح 6:4-20:2
خاتمه 18-7:4
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از طرف پولس كه به خواست خدا ،رسول مسیح عیسی
است و از طرف برادر ما تیموتاؤس،
2به برادران* مقدّس و وفادار در شهر كولسیه ،كه با مسیح
متّحد میباش���ند .پدر م���ا خدا ،فیض و �آرامش به ش���ما عطا
فرماید.
دعای سپاسگزاری

3هروقت كه برای ش���ما دعا میکنیم پدر خداوند ما عیسی
مس���یح را س���پاس میگوییم4 .زیرا ما از ایمان شما به مسیح
عیسی و مح ّبت شما به همۀ مقدّسین �آگاه هستیم5 .امید شما
به �آنچه در عالم بالا در انتظار شماس���ت ،باعث این ایمان و
مح ّبت است .وقتی پیام حقیقی یعنی انجیل برای اولین بار به
شما رسید ،از این امید باخبر شدید6 .و این انجیل همان طوری
که به شما رسید ،به تمام جهان نیز رسیده است و به هماننحو
كه در جهان ثمر �آورده ،رشد و نمو میکند در میان شما نیز از
همان روزی كه از فیض خدا باخبر شدید و در حقیقت �آن را
درک كردید ،عمل كرده اس���ت7 .شما انجیل را از «اپفراس»
عزیز كه همچون ما غل���ام و از طرف ما خادم وفادار مس���یح
است� ،آموختید 8و او نیز ما را از مح ّبتی كه روحالقدس به شما
بخشیده ،مطّلع ساخته است.
9به این جهت از همان روزی كه این را ش���نیدیم ،همیش���ه
برای شما دعا میکنیم و از خدا میخواهیم كه شما به وسیلۀ
بینش و فهم روحانی ،ارادۀ او را کاملا ً درک كنید10 .س���پس
شما قادر خواهید بود طوری که شایستۀ خداوند است زندگی
كنید ،کاملا ً او را خشنود سازید ،در تمام كارهای نیک ،زندگی
پرثمری داشته باشید و در معرفت خدا رشد و نمو كنید11 .و
همچنین دعا میکنم كه خدا برحسب قدرت پرشكوهش و با
تمام نیروی خود شما را تقویت كند تا با شادی و صبر هر چیز
را تح ّمل كنید12 .پیوس���ته خدای پدر را ش���كر كنید كه شما
را لایق �آن گردانیده اس���ت تا در سرنوشتی كه در عالم نورانی
در انتظار مقدّسین است ،سهمی داشته باش���ید13 .او ما را از
چنگ نیرومند ظلمت رهانید و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل
ساخته است14 .خدا به وسیلۀ او ما را �آزاد ساخته و گناهانمان
را �آمرزیده است.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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ّ

15مسیح ،صورت و مظهر خدای نادیده است و نخستزاده و
بالاتر از همۀ مخلوقات16 .زیرا به وسیلۀ او هر �آنچه در �آسمان
و زمین است ،دیدنیها و نادیدنیها ،پادشاهان ،حكمرانان و
اولیای امور �آفریده شدند� ،آری تمام موجودات به وسیلۀ او و برای
او �آفریده شدند17 .او قبل از همهچیز وجود داشت و همهچیز
به وس���یلۀ او با هم ارتباط پیدا میکند18 .او سر و منشاء بدن
یعنی كلیساست و نخستین كسی است كه پس از مرگ زنده
گردید تا تنها او در همهچیز مقام اول را داش���ته باشد19 .زیرا
ارادۀ خدا بر این تعلّق گرفت كه او دارای الوه ّیت كامل باشد.
20و به وسیلۀ مسیح ،همهچیز را با خود �آشتی داد و به وسیلۀ
ریختن خون مسیح بر روی صلیب ،صلح و دوستی بین خدا
و هر �آنچه در �آسمان و زمین است ،برقرار گردید.
21شما زمانی از خدا دور بودید و با کارها و افكار شریرانۀ خود
با او دشمنی داشتید22 ،ا ّما اكنون او به وسیلۀ مرگ جسمانی
مسیح شما را با خود متّحد ساخته تا شما را پاک ،بیعیب و
بی�آلایش به حضور خود بیاورد23 ،البتّه به ش���رط اینكه ایمان
خود را از دست ندهید ،محكم و استوار بمانید و �آن امیدی را
كه در وقت شنیدن انجیل به دست �آوردید ،ترک نكنید .این
همان انجیلی است كه در سرتاسر جهان اعلام گردیده و من
«پولس» خادم �آن هستم.
خدمت پولس برای كلیسا

24اكنون از �آن رن���ج و زحمت���ی كه بهخاطر ش���ما میبینم،
خوشحالم .زیرا به وسیلۀ رنجهای جسمانی خود� ،آنچه را كه
از رنجهای مسیح برای بدن او ،یعنی كلیسایش باقیمانده است،
تكمیل میکنم25 .من طبق م�أموریتی كه خدا برای خیریّت شما
به من عطا فرمود ،خادم كلیسا هستم تا پیام خدا را کاملا ً اعلام
نمای���م26 ،یعنی �آن حقیقت اس���رار�آمیز كه طی اعصار و قرون
مخفی مانده بود ،ا ّما اكنون برای مقدّسین �آشكار شده است.
27خدا صلاح دانست كه راز پر جلال و بیقیاس خود را در
میان ملل غیر یهود �آشکار سازد و �آن س ّر این است كه مسیح
در شما ساكن میباشد و این حقیقت ،مایۀ امید شما به سهیم
شدن در جلال خداست28 .ما مسیح را به همه میشناسانیم و
با تمام دانشی كه داریم همه را �آگاهساخته ،تعلیم میدهیم تا
�آنها را به صورت افرادی بالغ در مسیح به خدا تقدیم نماییم.
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29برای انجام این كار ،من زحمت میکشم و کوشش میکنم
و از قدرت عظیمی كه مس���یح به من میده���د و در من كار
میکند ،استفاده مینمایم.
میخواهم بدانی���د كه چقدر برای ش���ما و ایمانداران
«لائودیکیه» و برای همۀ �آنانی كه تا به حال روی مرا
ندیدهاند زحمت میکشم2 ،تا �آنان دلگرم شوند و در مح ّبت
ِ
ِ
اطمینان كامل كه از راه درک
بركات سرشا ِر
متّحد گردند و از
حقیقت به دس���ت می�آید ،بهرهمند ش���وند و از این راه به راز
خدا كه خود مسیح است ،پی خواهند برد3 .تمام گنجینههای
حكمت و معرفت الهی ،در مسیح نهفته است.
4این را میگویم تا مبادا كس���ی ش���ما را با دلایل مجذوب
كننده گمراه سازد5 ،زیرا اگرچه جسماً غایب هستم ولی در
روح حض���ور دارم و از دیدن نظم و ترتیبی كه در میان ش���ما
وجود دارد و از ثبات ایمانتان به مسیح خوشحالم.

2

زندگی كامل در مسیح

6پس همان طوری که روزی مسیح عیسی را به عنوان خداوند
خود پذیرفتید ،اكنون همیشه در اتّحاد با او زندگی كنید7 .در او
ریشه بگیرید و رشد كنید .همانگونه كه تعلیم یافتید در ایمان
استوار باشید و در ستایش خدا برای دیگران نمونه باشید.
8مواظب باشید مبادا كسی با دلایل پوچ و فلسفهای كه متّکی
به سنّتهای انسانی و عقاید ب ّچگانۀ این جهان است ،شما را
اسیر خود سازد .این تعالیم از مسیح نیست9 .زیرا الوه ّیت به
طور كامل در مسیح مجسم شد 10و شما نیز به وسیلۀ اتّحاد با
او كه بالاتر از همۀ قدرتها و ریاستهاست ،كامل شدهاید.
11شما نیز در اتّحاد با او ختنه شدهاید ،ختنهای كه به دست
انسان صورت نگرفته است بلكه به وسیلۀ ختنۀ مسیح كه قطع
طبیعت نفسانی است12 .وقتی شما تعمید گرفتید با مسیح مدفون
شدید و نیز در تعمید خود به وسیلۀ ایمان با قدرت خدا كه مسیح
را پس از مرگ زنده گردانید ،با او قیام كردید13 .خدا شما را كه
به علّت خطاهای خود ُمرده و در جسم خود نامختون بودید ،با
مسیح زنده كرد و همۀ گناهان ما را بخشیده است14 .او سند
محکوم ّیت ما را همراه با تمام مق ّرراتی كه علیه ما بود ،لغو كرد
و �آن را به صلیب خود میخكوب نموده ،از بین برد15 .مسیح بر
روی صلیب ،تمام قدرتهای �آسمانی و فرمانروایان را خلع سلاح
كرد و بر �آنها پیروز شد و �آنها را نزد همه رسوا ساخت.
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16بنابراین در م���ورد خوراکی یا �آش���امیدنی یا رعایت عید یا
ماه نو یا روز س���بت ،به هیچ وجه تحت ت�أثی���ر انتقاد دیگران
قرار نگیری���د17 .این چیزها فقط س���ایۀ �آن واقع ّیتی اس���ت كه
قرار است بیاید و �آن واقع ّیت ،خود مسیح است18 .نگذارید
كسی با تظاهر به فروتنی و پرستش فرشتگان ،شما را از ربودن
تاج پیروزی باز دارد .زیرا چنین شخصی با اتّكاء به رؤیاهایی
كه دیده اس���ت و بهخاطر افكار دنیوی خود ،بیجهت مغرور
میشود19 .این قبیل اشخاص رابطۀ خود را با سر یعنی با مسیح
قطع کردهاند .تحت فرمان مسیح تمام بدن نیرو میگیرد و به
توسط مفاصل و رشتهها به هم متّصل میشود و همانطور كه
خدا میخواهد ،نمو میكند.
زندگی جدید در مسیح

20وقتی ش���ما با مس���یح ُمردید ،با عقاید ب ّچگانۀ این جهان
قطع رابطه كردهاید .پس چرا طوری زندگی میکنید كه گویا
هنوز به دنیا بستگی دارید؟ چرا مطیع مق ّرراتی از قبیل«21 :این
را لمس نكن ،به �آن لب نزن و به این دست نزن» میشوید؟!
22اینها همه در اثر مصرف از بین میروند و این دستورات فقط
قوانین و تعالیم انسان هستند! 23البتّه این کارها در عبادتهایی
كه �آنها بر خود تحمیل کردهاند و فروتنی و ریاضتكشی ،ظاهراً
معقول به نظر میرس���د ،ولی در واقع نمیتوانند مانع ارضای
شهوات نفسانی شوند!
مگر شما با مسیح زنده نشدهاید؟ پس در این صورت
شما باید به چیزهای �آسمانی ،جاییکه مسیح در �آنجا
در دست راست خدا نشسته است ،دل ببندید2 .دربارۀ �آنچه
در عالم بالا است بیندیشید ،نه به �آنچه بر روی زمین است.
3زیرا شما مردهاید و زندگی شما اكنون با مسیح در خدا پنهان
است4 .وقتی مسیح كه زندگی ماست ظهور كند ،شما نیز با
او در شكوه و جلال ظهور خواهید كرد.
5بنابراین ،تمایلات دنیوی یعنی زنا ،ناپاكی ،هوی و هوس،
شهوت و طمع را (كه یک نوع بتپرستی است) در خود نابود
سازید6 .به سبب این کارهاست كه افراد سركش گرفتار غضب
خدا میشوند7 .زمانیکه شما در �آن وضع زندگی میکردید،
کارهای شما نیز مانند دیگران بود.
8همچنین اكنون ش���ما باید خش���م ،غیظ و بدخواهی را از
دلهایتان و اهانت و حرفهای زش���ت را از لبهای خود به كلّی

3

2183

کولسیان

دور سازید9 .دیگر دروغ نگویید ،زیرا با �آن �آدمی كه در سابق
بودید و عادتهای او قط���ع رابطه کردهای���د10 .و زندگی را به
صورت انسان تازهای ش���روع نمودهاید -انسانی كه پیوسته در
شباهت خالق خود به شكل تازهای در می�آید -تا رفته رفته به
شناخت كامل خدا برسد11 .پس بین یونانی و یهودی ،مختون
و نامختون ،بربری و وحشی ،غلام و �آزاد فرقی وجود ندارد،
بلكه مسیح همهچیز است و در همه میباشد.
12پس ش���ما كه برگزیدگان مقدّس و محبوب خدا هستید،
خود را به دلس���وزی ،مهربانی ،فروتن���ی ،ملایمت و بردباری
مل ّبس سازید13 .متح ّمل یكدیگر شوید .اگر از دیگران ِشكوِه
و شكایتی دارید ،یكدیگر را عفو كنید و چنانکه خداوند شما
را بخشیده است ،شما نیز یكدیگر را ببخشید14 .به همۀ اینها
مح ّبت را اضافه كنید ،زیرا مح ّبت همهچیز را به هم میپیوندد
و تكمیل میکند�15 .آرامش���ی كه مس���یح به شما میبخشد،
قاضی وجدان شما باشد؛ چون خدا شما را به عنوان اعضای
یک بدن به این �آرامش خوانده اس���ت و ش���ما باید سپاسگزار
باشید16 .اجازه بدهید كه پیام مسیح با تمام ُپری �آن سرتاسر
وجود شما را فرا گیرد .یكدیگر را با نهایت خردمندی تعلیم و
پند دهید و با سپاسگزاری در دلهای خود زبور ،تسبیحات و
سرودهای روحانی برای خدا بخوانید17 .هرچه میکنید ،چه
گفتار ،چه كردار ،همه را به نام عیسی خداوند انجام دهید و
در عین حال خدای پدر را دایماً سپاس گویید.
وظایف اجتماعی یک مسیحی

18ای زنها ،مطیع شوهرهای خود باشید ،زیرا این كار وظیفۀ
مسیحی شماست19 .ای شوهرها ،زنهایتان را دوست بدارید و
با �آنان تندی نكنید20 .ای فرزندان ،از والدین خود در هر امری
اطاعت كنید ،زیرا این كار خداوند را خش���نود میسازد21 .ای
پدران ،بر فرزندان خود زیاد سخت نگیرید مبادا دلسرد شوند.
22ای غلام���ان ،در كلّیۀ امور مطیع ارباب���ان خود كه مانند
شما بشرند باش���ید و اطاعت شما فقط بهخاطر این نباشد كه
تحت مراقبت هستید یا میخواهید دیگران را خشنود سازید،
بلكه با خلوص ن ّیت و خداترسی اطاعت كنید23 .هرکاری که
میکنید با دل و جان انجام دهید چنانکه گویی برای خداوند
كار میکنید ،نه ب���رای بش���ر24 .زیرا میدانید خداوند میراثی
به عنوان پاداش به شما عطا خواهد كرد .چون مسیح ارباب
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شماست و شما غلامان او هستید25 .شخص بدكار كیفر بد
خود را خواهد دید و خدا تبعیض قایل نمیشود.
ای اربابان ،با غلامان خود عادلانه و منصفانه رفتار كنید،
زیرا میدانید كه شما هم در �آسمان اربابی دارید.

4

دستورها

2همیشه با حواس جمع و شكرگزاری دعا كنید3 .برای ما
نیز دعا كنید كه خدا برای اعلام پیام خود ،فرصت مناسبی به
ما بدهد تا �آن حقایقی را كه دربارۀ مسیح پوشیده بود ،اعلام
كنیم که بهخاطر �آن من اكنون در زندان هستم4 .و دعا كنید
تا �آن طوری که وظیفۀ من است این راز را �آشكار سازم.
5در مناسبات خود با افراد غیر مسیحی ،رفتاری عاقلانه داشته
باشید .از فرصتهایی كه اكنون در دسترس شماست حداكثر
استفاده را بكنید6 .گفتار شما پیوسته جالب و خوشایند باشد
و یاد بگیرید كه چگونه به هرکس پاسخ مناسبی بدهید.
خاتمه

«7تیخیكاس» ش���ما را از وضع من مطّلع خواهد س���اخت.
او برادر عزیز و خادمی وفادار اس���ت و با من در كار خداوند
مثل یک غلام خدمت میکند8 .او را به این منظور نزد شما
میفرستم تا از احوال ما باخبر شوید و تا خاطر شما را �آسوده
كند«9 .اونیسیموس» كه برادر محبوب وفادار و یكی از خودتان
میباش���د ،همراه اوست .این دو ،ش���ما را از همۀ اموری كه
اینجا در جریان است� ،آگاه خواهند ساخت.
رخس» كه با من در زندان است و همچنین «مرقس» پسر
«10اَر ِْس َت ُ
عموی برنابا به شما سلام میرسانند( .دربارۀ مرقس قبلا ً دستوراتی
داده بودم كه چنانچه نزد شما بیاید او را با گرمی بپذیرید11 ).و
«یسوع» مل ّقب به «یستوس» سلام میرساند .از مسیحیان یهودی
نژاد فقط این چند نفر هستند كه برای پیشرفت پادشاهی خدا با
من همكاری میکنند و باعث دلگرمی من شدهاند.
«12اپفراس» كه یكی از افراد شما و غلام مسیح عیسی است
سلام میرساند .او همیشه با جدیّت برای شما دعا میکند و
از خدا میخواهد كه استوار و بالغ و کاملا ً خاطرجمع باشید
تا بتوانید ارادۀ خدا را کاملا ً اطاعت كنید13 .زیرا من ش���اهد
هستم كه او بهخاطر شما و ایمانداران «لائودیکیه» و «هیراپولیس»
زحمت زیادی كشیده است«14 .لوقا» پزشک محبوب و «دیماس»
به شما سلام میرسانند.
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15به ایمانداران در «لائودیکیه» و به «بانو نیمفاس» و كلیسایی
كه در خانه او تشكیل میشود ،س���لام مرا برسانید16 .پس از
اینكه نامه را خواندید ،طوری ترتیب بدهید كه این نامه برای
كلیسای لائودیکیه نیز خوانده شود و شما هم نامهای را که به
کلیسای لائودیکیه نوشتم ،بخوانید17 .به «ارخیپس» بگویید:
«مواظب ب���اش كه �آن م�أموریتی را ك���ه در خدمت خداوند به
عهدۀ تو گذاشته شده است ،انجام دهی».
18من پولس ،با خط خودم درود میفرستم .فراموش نكنید كه
من هنوز در زندان هستم! فیض خدا با شما باد� ،آمین.
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کلیسای شهر تسالونیكی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

2

5
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اول تسالونیکیان

نامۀ اول پولس رسول به

کلیسای شهر تسالونیكی
معرفی کتاب
ّ

تسالونیکی پایتخت اس���تان رومی مكادونیه بود .پولس بعد
از ترک فیلیپیه ،کلیس���ایی در این ش���هر ت�أسیس نمود .پس از
مدّتی با مخالفت یهودیان حس���ود و خودخواه مواجه شد كه
نمیتوانستند موفق ّیتهای پولس را بویژه در بین غیر یهودیانی كه
به یهودیّت علاقهمند بودند ،ملاحظه كنند .پولس مجبور شد
كه تسالونیکی را ترک كرده به بیریه برود .پس از مدّتی كه او
به قرنتس رسید ،پیامی خصوصی از طرف تیموتاؤس ،همكار
خود دربارۀ كلیسای تسالونیکی دریافت نمود.
اولین نامۀ پولس به تسالونیکی برای تشویق كردن و اطمینان
�آنها نوشته ش���د .او خدا را برای خبرهایی كه دربارۀ ایمان و
مح ّبت �آنها شنیده بود ،شكر میكند و چگونگی زندگی خود
را در زمانیکه در بی ن ایشان بود به �آنها خاطرنشان میسازد.
سپس به سؤالاتی كه دربارۀ زمان بازگشت مسیح مطرح شده
بود ،پاس���خ میدهد .به عنوان مثال� ،آیا ایمانداری كه قبل از
بازگشت مسیح فوت میكند ،حیات جاودانی مسیح را دریافت
خواهد نمود یا نه؟ مسیح چه موقع باز میگردد؟ پولس از این
فرصت استفاده كرده ،به �آنها میگوید كه در �آرامش كار كنند
و با امید در انتظار بازگشت مسیح باشند.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 1:1
سپاسگزاری و ستایش و تمجید 13:3-2:1
نصیحت دربارۀ رفتار مسیحی 12-1:4
تعالیم دربارۀ بازگشت مسیح 11:5-13:4
آخرین تشویقها 22-12:5
خاتمه 28-23:5
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درود

1

از ط���رف پولس و س���یلوانس و تیموتاؤس به كلیس���ای
تسالونیكیان كه به خدای پدر و عیسی مسیح خداوند
تعلّق دارد ،فیض و �آرامش از �آن شما باد.
زندگی و ایمان تسالونیکیان

2ما همیشه خدا را بهخاطر همۀ شما شكر میکنیم و همواره
شما را در دعاهای خود ذكر مینماییم3 .زیرا در حضور خدا
كه پدر ماست بهیاد می�آوریم كه چگونه ایمانتان در فعال ّیتها
و مح ّبتتان در كارها و امیدتان به خداوند ما عیسی مسیح پایدار
است4 .ای برادران* ،ما میدانیم كه خدا شما را دوست دارد و
شما را برگزیده است5 .زیرا ما انجیل را تنها در قالب كلمات
نزد شما نیاوردیم ،بلكه با قدرت روحالقدس و اطمینان كامل
به حقان ّیت �آن ،و ش���ما میدانید وقتی با ش���ما بودیم چگونه
رفتار كردیم و �آن برای خیریّت شما بود6 .شما از سرمشق ما
و خداوند پیروی كردید و اگرچه بهخاطر پیام خدا رنج بسیار
دیدید� ،آن را با خوشیای كه روحالقدس میدهد ،پذیرفتید.
7تا �آنجا كه شما برای همۀ ایمانداران در مقدونیه و یونان نمونه
ش���دید8 .زیرا پیام خداوند نه تنها از جانب شما تا مقدونیه و
یونان انتش���ار یافت ،بلكه خبر ایمانتان به خدا به همهجا رفته
است .پس دیگر احتیاجی نیست كه ما �آن را بازگو كنیم9 .زیرا
خود �آنها ُحسن استقبالی را كه شما از ما به عمل �آوردید ،بیان
میکنند و تعریف میکنند كه چگونه شما ُبتها را ترک كرده
به سوی خداوند بازگشت نمودید تا خدای زنده و حقیقی را
خدمت كنید 10و چگونه در انتظار ظهور پس���ر او عیس���ی كه
از �آسمان می�آید به س���ر میبرید� .آری ،همان عیسی كه خدا
او را پس از مرگ زنده س���اخت ،ما را از غضب �آینده رهایی
میبخشد.

2

كار پولس در تسالونیکی

خود شما ای برادران* میدانید كه �آمدن ما به نزد شما
بینتیجه نب���ود2 .برعکس ،پس از �آنهمه بدرفتاری و
اهانت كه در ش���هر فیلیپی دیدیم (چنانکه اطّلاع دارید) و با
وجود مخالفتهای شدید ،با كمک خدا ،دل و جر�أت یافتیم
كه انجیل خدا را به شما برسانیم3 .اصرار ما به شما از روی
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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ایمان غلط و یا ناپاک نبود و ما سعی نداشتیم كسی را فریب
دهیم4 ،ا ّما چون خدا ما را لایق دانست و انتشار انجیل را به
عهدۀ ما گذاشت ،سخن میگوییم .منظور ما جلب رضایت
انسان نیست ،بلكه ما میخواهیم خدایی را خشنود كنیم كه
دلهای ما را می�آزماید5 .ش���ما خوب میدانید و خدا ش���اهد
است كه ما چاپلوسی نکردیم و سخنان ما از روی طمع نبود.
6و به هیچ وجه ما جویای احترام و ستایش مردم -خواه شما و
خواه دیگران -نبودیم7 ،اگرچه ما به عنوان رسولان مسیح ح ّقی
به گردن شما داش���تیم ،ولی مانند مادری كه فرزندان خود را
پرورش میدهد با شما به ملایمت رفتار كردیم 8و با احساسات
و بهخاطر علاقهای كه نسبت به شما داشتیم ،حاضر بودیم نه
فقط انجیل خدا را به شما برس���انیم بلكه جان خود را نیز در
راه شما فدا سازیم ،چون شما برای ما بسیار عزیز بودید! 9ای
برادران* ،بهخاطر دارید كه ما چگونه كار میكردیم و زحمت
میکشیدیم و شب و روز مشغول كار بودیم تا در موقع اعلام
انجیل خدا در میان شما بر هیچکس تحمیل نشویم.
10هم شما شاهد هستید و هم خدا كه رفتار ما نسبت به شما
ایمانداران تا چه اندازه پاک ،درس���ت و بیعیب بود11 .شما
خوب میدانید كه رفتار ما با فرد فرد شما درست مانند رفتار
یک پدر با فرزندان خود بود12 .ما شما را تشویق میکردیم،
دلداری میدادیم و موظّف میساختیم كه زندگی و رفتار شما
پسندیدۀ خدا باشد� ،آن خدایی كه شما را به پادشاهی و جلال
خود دعوت میکند.
13پیوسته خدا را برای این نیز شكر میكنم كه وقتی پیام خدا
را از ما شنیدید� ،آن را به عنوان پیامی از جانب بشر نپذیرفتید،
بلكه �آن را از طرف خدا دانستید و در حقیقت همینطور هم
هست و اكنون در میان ش���ما ایمانداران عمل میکند14 .ای
برادران* ،شما درس���ت به همان راهی میروید كه كلیساهای
یهودیه در اتّحاد با مسیح عیسی خداوند رفتهاند ،زیرا شما از
هموطنان خود همان زحمات���ی را دیدهاید كه �آنان از یهودیان
دیدند -15یهودیانی كه هم عیسی خداوند و هم انبیا را كشتند
و ما را بیرون راندند� -آنها خدا را خشنود نمیسازند و با همۀ
مردم دش���منی میکنن���د�16 .آنها حتّی میكوش���ند كه ما را از
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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موعظه به غی���ر یهودیان باز دارند ،درصورتیکه این گفتوگو
س���بب نجات غیر یهودیان میش���ود� .آنها دایماً پیمانۀ گناهان
خود را پر میسازند ،ولی غضب خدا سرانجام �آنان را گرفتار
كرده است.
عالقۀ پولس برای دیدن آنها

17ا ّما ای برادران* ،چون برای مدّت كوتاهی (البتّه جسماً ،نه
قلباً) از شما جدا شدیم ،چقدر برای شما دلتنگ گشتیم و اكنون
بسیار کوشش میکنیم که دوباره شما را ببینیم�18 .آری ،مایل
بودیم نزد شما بیاییم و من پولس ،یكی دو بار خواستم بیایم،
ا ّما شیطان مانع ما میشد19 .برای ما چه امیدی یا شادمانیای
یا تاج افتخاری در حضور خداوند ما عیسی مسیح به هنگام
�آمدن او وجود دارد؟ مگر شما نیس���تید؟ 20البتّه مایۀ افتخار و
شادمانی ما شما هستید!
پس چون دیگر نمیتوانستیم بیخبری را تح ّمل كنیم،
تصمیم گرفتیم كه در شهر �آتن تنها بمانیم 2و تیموتاؤس
برادر ما و خادم خدا در انتش���ار انجیل مس���یح را فرستادیم تا
شما را در ایمانتان تقویت نماید و دلداری دهد3 ،تا هیچکس
در اثر این زجر و �آزارها دلسرد نشود .خودتان میدانید كه این
�آزارها نصیب و قسمت ماس���ت4 .وقتی ما با شما بودیم ،از
پیش به شما گفتیم كه زجر و �آزار در انتظار ماست و چنانکه
�آگاه هستید همانطور هم شده است5 .از این جهت چون این
بیخبری ،دیگر برای من غیر قابل تح ّم���ل بود ،تیموتاؤس را
نزد شما فرستادم تا از ایمان شما �آگاه شوم ،زیرا میترسیدم �آن
اغواكننده یعنی شیطان شما را به نوعی وسوسه كرده و زحمات
ما بینتیجه مانده باشد.
6ا ّما اكنون كه تیموتاؤس از نزد شما بازگشته است ،خبر خوشی
دربارۀ ایمان و مح ّبت شما به ما داده است و گزارش میدهد
كه شما با چه لطفی همواره ما را بهیاد می�آورید و همانگونه
كه ما برای دیدن شما اشتیاق داریم ،شما هم مشتاق دیدار ما
هستید7 .ای برادران* ،با وجود همۀ نگرانیها و زحماتی كه
داریم ،این خبر ما را دلداری داده است .بلی ،ایمان شما سبب
دلداری ما گشته است8 .اگر شما در اتّحاد با خداوند استوار
بمانید ،ما زندگی تازهای خواهیم داشت9 .ما چطور میتوانیم

3

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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به قدر كفایت ،خدا را برای ش���ما و برای تمام شادیای كه
بهخاطر شما در پیش���گاه خدا احساس میكنیم ،سپاسگزاری
كنیم؟ 10ش���ب و روز با التماس دعا میكنیم كه روی شما را
ببینیم و نواقص ایمان شما را برطرف سازیم.
11خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ما ،راه ما را به سوی
شما بگشاید! 12و خداوند عطا فرماید كه به اندازۀ مح ّبتی كه
ما برای شما داریم ،مح ّبت ش���ما برای یكدیگر و همۀ مردم
افزایش و گسترش یابد؛ 13و خدا دلهای شما را قوی گرداند تا
در �آن هنگام كه خداوند ما عیسی با همۀ مقدّسین خود می�آید،
شما در حضور خدای پدر پاک و بیعیب باشید.

4

زندگیای كه خداوند را خشنود میسازد

دیگر اینکه ای برادران* ،شما از ما �آموختید كه چگونه
باید زندگی كنید تا خدا را خشنود سازید و شما هم
البتّه از �آن پیروی میكنید .اكنون به نام عیسی خداوند از شما
اس���تدعا و التماس میكنم كه بیش از پیش مطابق �آن زندگی
كنید2 .زیرا میدانید به حكم عیسی خداوند چه دستورهایی به
شما دادم3 .خواست خدا این است كه شما پاک باشید و از
روابط جنسی نامشروع بپرهیزید4 .همۀ شما باید بدانید چگونه
بدن خود را همیشه تحت كنترل داش���ته باشید و �آن را پاک
و محترم نگاه دارید 5و مانند ملّتهای خداناشناس ،دستخوش
امیال و شهوات جسمانی نگردید6 .در این خصوص هیچکس
نباید از ایمانداران سوء استفاده کند ،زیرا همان طوری که من
قبلا ً با ت�أكید زیاد به شما گفته بودم :خداوند به کسانیکه این
كارها را میکنند ،كیفر خواهد داد7 .خدا ما را به یک زندگی
پاک خوانده است ،نه به فساد اخلاقی! 8پس هرکه این تعلیم را
قبول نكند ،انسان را رد نمیکند بلكه خدایی را كه روحالقدس
خود را به شما عطا میفرماید ،رد كرده است.
9و ا ّما دربارۀ مح ّبت به یکدیگر ،هیچ نیازی نیس���ت كه در
خصوص �آن چیزی بنویسم ،زیرا خود شما از خدا تعلیم یافتهاید
كه چگونه یكدیگر را دوست بدارید 10و شكّی نیست كه در
تمام مقدونیه شما با همۀ ایمانداران همینطور رفتار میكنید،
ا ّما ای برادران* ،از ش���ما درخواست میكنم كه مح ّبت شما
روز به روز بیشتر گردد�11 .آرزویتان این باشد كه زندگی �آرامی
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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داشته باشید و به كار خود مشغول باشید و همانطور كه قبلا ً
به ش���ما دس���تور دادیم برای ت�أمین معاش خود كار كنید 12تا
زندگی ش���ما ت�أثیری نیكو در بیایمانان بگذارد و برای ت�أمین
خود محتاج دیگران نباشید.
بازگشت مسیح

13ای برادران* ،نمیخواهم در مورد �آنانی كه فوت نمودهاند،
بیاطّلاع باشید .مبادا مانند سایر مردم كه هیچ امیدی به �آینده
ندارند ،غمگین باشید14 .زیرا اگر ما معتقدیم كه عیسی مرد و
دوباره زنده شد ،همچنین ایمان داریم كه خدا �آنانی را كه در
ایمان به عیسی مردهاند نیز همراه عیسی باز خواهد �آورد.
15ما این را از تعالیم خداوند به شما میگوییم� :آن كسانی از ما كه
تا روز �آمدن خداوند زنده میمانند ،زودتر از مردگان صعود نخواهند
كرد16 .در همان موقع كه فریاد فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان
و بانگ شیپور خداوند شنیده میشود ،خود خداوند از �آسمان به زیر
خواهد �آمد و اول کسانیکه در ایمان به مسیح مردهاند ،خواهند
برخاست 17و سپس �آن کسانیکه از میان ما زنده میمانند همراه
با �آنها در ابرها بالا برده خواهند شد تا در فضا با خداوند ملاقات
نمایند و به این ترتیب ما همیشه با خداوند خواهیم بود18 .پس
شما باید یكدیگر را با این كلمات تشویق كنید.

5

آمادگی برای بازگشت مسیح

ا ّما ای برادران ،لازم نیس���ت كه من دربارۀ زمان و تاریخ
وقوع این امور چیزی برای شما بنویسم2 .زیرا شما خوب
میدانید كه روز خداوند مانند دزدی كه در شب می�آید ،فرا خواهد
رسید3 .در �آن هنگام كه مردم از صلح و امن ّیت خود تعریف میکنند،
هلاكت ناگهانی مثل درد زایمان به ایش���ان وارد خواهد شد و به
هیچوجه ،جان س���الم به در نخواهند برد4 .ا ّما ای برادران ،شما
در تاریكی نیستید كه �آن روز شما را مانند دزد غافلگیر كند5 ،زیرا
همۀ شما فرزندان روشنایی و روز هستید .ما به شب و تاریكی تعلّق
نداریم6 .پس ما نباید مانند دیگران در خواب باشیم ،بلكه باید بیدار
و هوشیار باشیم7 .کسانیکه میخوابند ،در شب میخوابند و �آنانی
که مست میشوند ،در شب مست میشوند8 .ا ّما ما كه به روز
تعلّق داریم باید هوشیار باشیم و ایمان و مح ّبت را مانند ِزرِه به سینه

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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ببندیم و امید نجات را مانند كلاهخود بر سر بگذاریم9 .زیرا خدا ما
را برای �آن برنگزید كه به غضب او گرفتار شویم ،بلكه ما را برگزید
تا به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح نجات یابیم10 .او در راه ما مرد
تا خواه زنده باشیم خواه مرده ،با او زیست کنیم11 .پس همانگونه
كه اكنون انجام میدهید ،یكدیگر را تشویق و تقویت كنید.
آخرین دستورها

12ای ب���رادران من ،از ش���ما تقاضا دارم ب���رای �آنانی كه در
میان شما زحمت میکشند و در خداوند ،رهبران و مشاوران
شما هستند ،احترام قایل شوید؛ 13و از �آنان بهخاطر كاری كه
میکنند با نهایت مح ّبت و احترام قدردانی نمایید .با یكدیگر
در صلح و صفا زیست كنید.
14ای برادران من ،از شما استدعا میکنم افراد تنبل و بیكار را
توبیخ كنید ،اشخاص ترسو را دلداری دهید ،از ضعیفان پشتیبانی
كنید و نسبت به همۀ مردم بردبار باشید15 .مواظب باشید كه
هیچکس بدی را با بدی تلافی نكند ،بلكه هدف شما این باشد
که پیوسته به یكدیگر و به همۀ مردم نیکویی کنید.
16همیشه شادمان باشید 17و پیوسته دعا كنید18 .برای هرچه
كه پیش می�آید ،خدا را شكر كنید .زیرا خدا در مسیح عیسی
از شما همین انتظار را دارد.
19روحالقدس را محدود نسازید20 .نب ّوتها را ناچیز نشمارید.
21همهچیز را بیازمایید و �آنچه را كه نیكوست برای خود نگاه
دارید22 .از هر نوع بدی دوری كنید.
23خدایی كه سرچش���مۀ �آرامش است ،شما را کاملا ً پاک
گرداند و عطا فرماید كه روح و جان و بدن شما سالم بماند
تا در وقت �آمدن خداوند ما عیسی مسیح ،از هر نوع عیب و
نقصی به دور باش���ید24 .او كه شما را به سوی خود دعوت
كرده است ،قابل اعتماد است و این كار را خواهد كرد.
خاتمه

25ای برادران ،برای ما دع���ا كنید26 .همۀ ایمانداران را
با بوس���ۀ مقدّسانه س���لام گویید27 .ش���ما را به نام خداوند
موظّف میسازم كه این نامه را برای تمام ایمانداران بخوانید.
28فیض خداوند ما عیس���ی مس���یح با ش���ما باد.

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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کلیسای شهر تسالونیكی
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

2
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کلیسای شهر تسالونیكی
معرفی کتاب
ّ

مس���ئله بازگشت مس���یح برای اهالی كلیس���ای تسالونیكی
موجب بروز اضطراب و نگرانی ش���ده بود .نامۀ دوم پولس به
تس���الونیكیان با تعلیمی برخورد میکند که براس���اس �آن ،روز
خداوند خواهد �آمد بلکه ال�آن فرا رسیده است .پولس این نظر
را اینگونه اصلاح میکند که پیش از بازگشت مسیح ،شریر
و شرارت تحت رهبری کس���یکه «شریر» خوانده میشود ،به
بالاترین درجۀ خود خواهد رسید .خواهد رسید که �آن شریر بر
ضد مسیح خواهد بود.
پولس رسول بهخاطر احتیاج خوانندگان خود ت�أكید میكند
كه �آنها هم مانند خود او و سایر همكارانش ،با وجود سختیها
و مشكلات در ایمان خویش استوار بمانند.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 2-1:1
تعریف و تمجید 12-3:1
تعلمیات دربارۀ بازگشت مسیح 17-1:2
نصیحت دربارۀ رفتار مسیحی 15-1:3
خاتمه 18-16:3
مقدمه
ّ

1

از ط���رف پول���س و س���یلوانس و تیموتاؤس به كلیس���ای
تس���الونیكیان كه به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند
تعلّق دارد2 .خدای پدر و عیس���ی مس���یح خداوند ،فیض و
�آرامش به ش���ما عنایت فرمایند.
عقوبت در وقت آمدن مسیح

3ای برادران* ،ما موظّفیم همواره خدا را بهخاطر شما سپاس
گوییم� .آری ،شایس���ته اس���ت چنین كنیم؛ زیرا ایمان شما به
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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طور عجیبی رشد میکند و مح ّبت شما به یكدیگر روز افزون
است4 .ما در كلیساهای خدا بهخاطر بردباری و ایمانتان در
تح ّمل �آزارها و رنجها به وجود شما افتخار میکنیم.
5این �آزارها ثابت میکند كه خدا از روی انصاف داوری میکند و
میخواهد كه شما شایستۀ پادشاهی خدا كه بهخاطر �آن رنج میبرید،
بشوید6 .خدا عادل است و به کسانیکه به شما �آزار میرسانند،
جزا خواهد داد 7و به شما كه رنج و �آزار میبینید و همچنین به ما
�آسودگی خواهد بخشید .این كار در روزی كه عیسی خداوند از
�آسمان با فرشتگان توانای خود 8در �آتشی فروزان ظهور كند ،انجام
خواهد گرفت و به �آنانی كه خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما
عیسی را رد میکنند ،كیفر خواهد داد�9 .آنان كیفر هلاكت جاودانی
و دوری از حضور خداوند و محروم ّیت از جلال قدرت او را خواهند
دید10 .در �آن روزی كه او می�آید ،از مقدّسین خود جلال خواهد
یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متع ّجب خواهند شد و شما نیز
جزء �آنها خواهید بود ،زیرا به شهادت ما ایمان �آوردید.
11به این سبب است كه ما همیشه برای شما دعا میکنیم كه
خدای ما ،شما را شایستۀ دعوت خود گرداند و همۀ �آرزوهای
نیكوی شما را بر�آورد و فعال ّیتهای شما را كه از ایمان سرچشمه
میگیرد ،با قدرت خود به كمال رس���اند12 ،تا نام خداوند ما
عیسی مسیح در شما جلال یابد و شما نیز بر طبق فیض خدای
ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید.

2

مظهر شرارت

ای برادران* ،دربارۀ �آمدن خداوند ما عیسی مسیح و جمع
شدن ما با او ،از شما خواهش میکنم 2نگذارید سخنان
کسیکه به استنا ِد نامه و گفتههای ما یا با موعظه و نب ّوتهای خود
ا ّدعا میکند كه روز خداوند فرا رسیده است ،شما را مش ّوش و
نگران سازد3 .نگذارید هیچکس به هیچ عنوانی شما را فریب
دهد ،زیرا �آن روز نخواهد �آمد ،مگر اینکه اول شورش عظیمی
علیه خدا روی دهد و مظهر شرارت -یعنی �آن مردی كه از ابتدا
مق ّرر بود به جهنم برود -ظهور كند4 .او با هر �آنچه خدا خوانده
میشود و هر �آنچه مورد پرستش است ،مخالفت میکند و خود
را بالاتر از همۀ �آنها قرار خواهد داد به حدّی كه در معبد بزرگ
خدا مینشیند و ا ّدعای خدایی میکند.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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�5آیا فراموش کردهاید كه وقتی با شما بودم این چیزها را به شما
گفتم؟ 6خود شما میدانید كه چه چیزی فعلا ً از ظهور او جلوگیری
میکند .او در زمان مع ّین شده ظهور خواهد کرد7 .اكنون شرارت
مخفیانه كار میکند ،ولی هرگاه قدرتی كه مانع �آن است از میان
برداشته شود به طور �آشكار كار خواهد كرد�8 .آنگاه مظهر شرارت
ظهور خواهد كرد و عیسی خداوند با نَفَس ِ
دهان خود او را خواهد
كُشت و با ظهور پر شكوه خود او را نابود خواهد كرد9 .ظهور
�آن مظهر ش���رارت در اثر فعال ّیتهای شیطان خواهد بود و با انواع
نشانهها و معجزات فریبنده 10و هر نوع شرارتی كه برای محكومین
به هلاكت فریبنده است ،همراه خواهد بود .چون �آنها عشق به
حقیقت را كه میتواند �آنان را نجات بخشد ،قبول نكردند11 .از
ای���ن جهت خدا �آنها را گرفتار نیرویی گمراهكننده خواهد كرد و
این نیرو طوری در �آنها عمل میکند كه �آنچه دروغ اس���ت ،باور
كنند12 .در نتیجه همۀ �آنانی كه به حقیقت ایمان نیاوردهاند و از
گناه ل ّذت بردهاند ،محكوم خواهند شد.
برگزیدگان خدا

13ا ّما ،ای برادران* محبوب در خداوند ،ما موظّفیم همیشه
خدا را بهخاطر ش���ما ش���كر كنیم ،زیرا خدا شما را به عنوان
اولین ایمانداران برگزید تا به وسیلۀ روحالقدس ،شما را پاک
گرداند و از راه ایمان به حقیقت نجات یابید14 .ش���ما را به
وس���یلۀ مژدهای كه ما برایتان �آوردیم ،دعوت كرد تا در جلال
خداوند ما عیس���ی مسیح سهمی داش���ته باش���ید15 .پس ای
برادران* ،اس���توار بمانید و �آن تعالیمی را كه شفاهاً یا كتباً از
ما �آموختید ،محكم نگاه دارید.
16خود خداوند ما عیسی مسیح و خدای پدر كه ما را دوست
داش���ته اس���ت و از راه فیض ما را دایماً تش���ویق كرده و امید
نیكویی به ما بخشیده اس���ت17 ،شما را نیز تشویق و تقویت
كند تا �آنچه را كه نیكوست بگویید و به عمل �آورید.

3

برای ما دعا كنید

دیگر اینکه ،ای ب���رادران* ،برای ما دعا كنید تا پیام
خداوند نیز به سرعت منتشر و با احترام پذیرفته گردد،
همانطور که در میان شما شد2 .و دعا كنید كه خدا ما را از

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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دس���ت افراد بداخلاق و بدكار نجات بخشد؛ زیرا همۀ مردم
به �آن پیام ایمان ندارند.
3ا ّما خداوند قابل اعتماد اس���ت .او شما را تقویت خواهد
فرمود و از �آن ش���ریر حفظ خواهد ك���رد4 .ما ،در خداوند به
شما اطمینان كامل داریم كه دستورهای ما را به عمل می�آورید
و همچنان به عمل خواهید �آورد5 .خداوند دلهای شما را به
سوی مح ّبت خدا و بردباری مسیح هدایت فرماید.
همه باید كار كنند

6ای برادران* ،ما به نام عیسی مسیح خداوند به شما فرمان
میدهیم كه از هر ایمانداری كه تنبلی میکند و مطابق تعالیمی
كه ما دادهایم رفتار نمیکند ،دوری جویید7 .زیرا ش���ما خوب
میدانید برای اینکه از ما سرمشق بگیرید چه باید بكنید .ما در
میان شما بیكار نبودیم8 ،نان هیچکس را مفت نخوردیم ،بلكه
شب و روز برای امرار معاش خود كار كردیم و زحمت كشیدیم تا
به هیچکس از شما تحمیل نشویم9 .علّتش این نبود كه استحقاق
�آن را نداشتیم؛ بلكه میخواستیم سرمشقی به شما بدهیم كه از
�آن پیروی كنید10 .حتّی هنگامیکه نزد شما بودیم دستور دادیم
هرکس که نمیخواهد كار كند ،ح ّق غذا خوردن هم ندارد.
11ما میشنویم كه افرادی در میان شما هستند كه تنبلی پیشه
کردهان���د و به عوض اینک���ه خود كار كنن���د ،در كار دیگران
فضولی میکنند12 .به نام عیسی مسیح خداوند چنین اشخاص
را نصیحت میکنم و به �آنها فرمان میدهم كه در سكوت به
كار بپردازند تا نانی به دست �آورند.
13ا ّما شما ای برادران* ،از نیكی كردن خسته نشوید14 .اگر كسی
در �آنجا باشد كه از �آنچه در این نامه نوشتیم اطاعت نمیکند ،مراقب
او باشید و مطلقاً با او رفت و �آمد نكنید تا شرمنده شود15 .او را
دشمن نشمارید ،بلكه مانند یک ایماندار به او اخطار كنید.
خاتمه

16خود خداوند كه سرچشمۀ �آرامش است ،همواره و در هر
مورد به ش���ما �آرامش عطا فرماید و با همۀ شما باشد17 .من،
پولس ،با خط خود درود میفرستم .این امضاء ،هر نامهای را
كه از طرف من باشد تصدیق میکند و این است دست خط
من18 .فیض خداوند ما عیسی مسیح با همۀ شما باد.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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تیموتاؤس

شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.

1
4

2
5

2200

3
6

نامۀ اول پولس رسول به

تیموتاؤس
معرفی کتاب
ّ

تیموتاؤس یک مسیحی جوان از اهالی �آسیای صغیر بود .او
مادری یهودی و پدری یونانی داشت .وی همكار و معاون پولس
در خدمت رسالت وی گردید .اولین نامۀ پولس به تیموتاؤس
دارای سه مطلب عمده میباشد:
این نامه در مرحله اول هشداری است در مورد عقاید غلط در
كلیسا .این عقاید غلط عبارتند از مخلوط شدن عقاید یهودی
و غیر یهودی در كلیسا بر مبنای اینكه دنیای فیزیكی (ما ّدی)
شریر است و نجات فقط به وسیلۀ دانش س ّری مخصوص و با
انجام کارهایی همچون خودداری از خوردن بعضی خوراكیها
و عدم ازدواج به دست می�آید .این نامه همچنین شامل تعالیمی
مشخصاتی كه
است دربارۀ امور اداری و عبادتی كلیسا و شرح
ّ
رهبران و خادمان كلیسا باید داشته باشند و سرانجام راهنماییهایی
برای گروههای مختلف ایمانداران دارد.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 2-1:1
دستورات دربارۀ كلیسا و مسئوالن آن 16:3-3:1
دستورات به تیموتاؤس دربارۀ خدمت وی -1:4
21:6

1

مقدمه
ّ

از طرف پولس كه ب���ه فرمان نجاتدهندۀ ما خدا و به
دستور مسیح عیسی -امید ما -رسول مسیح عیسی است،
2به تیموتاؤس ،فرزند حقیقی خودم در ایمان تقدیم میگردد.
خدای پدر و خداوند ما مسیح عیسی ،فیض و رحمت و �آرامش
به تو عطا فرمایند.
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اول تیموتاؤس 1
دربارۀ تعلیم نادرست

3همچنانکه در سر راه خود به مقدونیه به تو اصرار كردم،
باز هم از تو میخواهم كه در افس���س بمانی .در �آنجا بعضی
اش���خاص تعالیم نادرس���ت میدهند و تو باید به �آنها دس���تور
دهی كه از این كار دس���ت بردارند4 .به �آنها بگو كه خود را
با افسانهها و ش���جرهنامههای بیپایانی كه انسان را به مجادله
میكشند ،سرگرم نسازند .اینها به پیشرفت نقشۀ خدا كه از
راه ایمان شناخته میشود ،كمكی نمیکنند5 .هدف تعلیم ما،
برانگیختن محبتّی است كه از دل پاک و وجدان روشن و ایمان
خالص پدید می�آید6 .بعضی افراد از این چیزها روی گردانیده
و در مباحثات احمقانه راهش���ان را ُگم کردهاند�7 .آنها مایلند
معلّمان شریعت باشند ،بدون �آنكه بفهمند چه میگویند و یا
دربارۀ چه چیز اینطور با اطمینان سخن میگویند.
8ما میدانیم شریعت وقتی نیكوست كه به طرز صحیحی از
�آن استفاده شود9 .البتّه باید دانست كه قوانین برای نیكان وضع
نشده ،بلكه برای افراد متم ّرد و سركش ،برای خدا ناشناسان،
گناهكاران ،كافران ،بیدینان ،قاتلان پدر و مادر� ،آدمكشان،
10زشتكاران ،لواطگران� ،آدم دزدان ،دروغگویان و اشخاصی
كه شهادت دروغ میدهند و هر کار دیگری كه برخلاف تعلیم
درست باشد را انجام میدهند�11 .آن تعلیمی كه در انجیل یافت
میشود ،یعنی مژدهای از جانب خدای پرجلال و متبارک كه
به من سپرده شده است تا �آن را اعلام كنم.
حمد و سپاس برای رحمت خدا

12از مسیح عیسی ،خداوند ما كه نیروی این كار را به من داده
است ،تشكّر میكنم .زیرا او مرا قابل اعتماد دانست و برای
خدمت خود برگزید13 .اگرچه در گذشته به او دشنام میدادم،
جفا میرس���انیدم و اهانت میکردم ،ا ّما خدا به من رحم كرد
زیرا من بیایمان بودم و نمیدانستم چه میكردم14 .و خداوند
فیض سرشار خود را بر من جاری ساخت و �آن ایمان و محبتّی
را به من عطا نمود كه در اتّحاد با مسیح نصیب ما میگردد.
15این سخن درست است و کاملا ً قابل قبول كه مسیح عیسی
به جهان �آمد تا گناهكاران را نجات بخشد .گناهكاری بزرگتر
از من هم نیست! 16ا ّما به این دلیل رحمت یافتم تا عیسی مسیح
در رفتار خود با من كه بزرگترین گناهكارانم ،كمال بردباری
خود را نش���ان دهد و من نمونهای باشم برای همۀ کسانیکه
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بعدها به او ایمان �آورده ،حیات جاودانی خواهند یافت17 .به
پادش���اه جاودانی و فناناپذیر و نادیدنی ،خدای یكتا تا به ابد
ع ّزت و جلال باد� ،آمین.
18ای تیموتاؤس ،فرزند من ،همانطور كه مدّتها پیش دربارۀ تو
نب ّوت شد ،این فرمان را به تو میسپارم و امیدوارم �آن سخنان،
مانند سلاحی در این جنگ نیكو تو را یاری دهد19 ،و ایمان
و وجدان پاک خود را نگهدار .كشتی ایمان بعضیها به علّت
گوشندادن به ندای وجدان درهم شكس���ته اس���ت20 .از �آن
جمله «هیمینائوس» و «اسكندر» میباشند كه �آنها را به شیطان
سپردم تا یاد بگیرند كه دیگر كفر نگویند.

2

تعالیم دربارۀ دعا

پس قبل از هر چیز ت�أكید میکنم كه درخواستها ،دعاها،
شفاعتها و س���پاسها برای همۀ مردم2 ،برای پادشاهان و
همۀ اولیای امور به پیشگاه خداوند تقدیم گردد تا ما بتوانیم با
�آرامش و صلح و در كمال خداترس���ی و سرافرازی به سر بریم
3زیرا ،انجام ای���ن كار در حضور خدا ،نجاتدهندۀ ما ،نیكو
و پسندیده است4 .او مایل اس���ت همۀ �آدمیان نجات یابند و
حقیقت را بشناسند5 .زیرا یک خدا وجود دارد و یک واسطه
بین خدا و انسان ،یعنی شخص عیسی مسیح 6كه جان خود را
به عنوان ك ّفاره در راه همه داد و به این ترتیب در زمان مناسب
این حقیقت به ثبوت رسید 7و بهخاطر این است كه من که به
ِس��� َمت گوینده و رسول و معلّم ملل در تعلیم ایمان و حقیقت
منصوب شدم ،حقیقت را بیان میکنم و دروغ نمیگویم.
دربارۀ زنها

�8آرزو دارم كه مردها در همهجا بدون خشم و نزاع دستهای
مقدّس خود را بلند كرده ،دعا نمایند9 .من همچنین میخواهم
زنها ،خود را به طور �آبرومند و معقول و با لباس���های مناسب
بیارایند ،نه با �آرایش گیسوان و یا زیورهای طلا و جواهرات و
لباسهای گرانقیمت10 .بلكه �آنها باید خود را با کارهای نیكو
بیارایند �آنچنانکه زیبندۀ زنانی است كه ا ّدعای خداپرستی دارند.
11زنها باید در سكوت و كمال فروتنی تعلیم بگیرند12 .من به
زنی اجازه نمیدهم كه تعلیم دهد و یا بر مرد* حكومت كند.
زنها باید س���اكت باش���ند13 .زیرا اول «�آدم» �آفریده شد و بعد
* واژۀ استفاده شده در اینجا ،در زبان یونانی به معنی مرد و هم به معنی شوهر میباشد.
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«ح���وا»14 .و �آدم نبود كه فریب خورد بلكه زن فریب خورد و
قانون الهی را شكست15 .ا ّما ،اگر زنها با فروتنی در ایمان و
مح ّبت و پاكی ِج ّد و جهد كنند ،با �آوردن فرزندان به این دنیا
نجات خواهند یافت.

3

مشخصات سرپرست كلیسا

این گفته درست است كه اگر كسی مایل به سرپرستی
در كلیسا باش���د ،در �آرزوی كار بسیار خوبی است.
2سرپرس���ت كلیس���ا باید مردی بیعی���ب ،صاحب یک زن،
خویشتندار ،هوشیار ،منظّم ،مهماننواز و معلّمی توانا باشد.
3او باید ملایم و صلح جو باش���د ،نه میگس���ار و جنگجو و
پولپرست4 .بلكه باید خانوادۀ خود را به خوبی اداره كند و
فرزندانش را طوری تربیت نماید كه از او با احترام كامل اطاعت
كنند5 ،زیرا اگر مردی نتواند خانوادۀ خود را اداره كند ،پس
چگونه میتواند از كلیسای خدا تو ّجه نماید؟ 6او نباید تازه ایمان
باشد ،مبادا مغرور گشته ،مثل ابلیس محكوم شود7 .علاوه بر
این ،او باید در میان افراد خارج از كلیسا نیكنام باشد تا مورد
سرزنش واقع نگردد و به دام ابلیس نیفتد.
مشخصات خادم كلیسا

8همچنین خادمان كلیسا باید موقّر باشند و از دورویی م ّبرا و
از افراط در شرابخواری و یا پولپرستی بپرهیزند9 .ایشان باید
حقایق مكشوف ش���دۀ ایمان را با وجدان پاک نگاه دارند.
10اول مورد �آزمایش قرار بگیرند و درصورتیكه بیعیب بودند،
�آن وقت به خدمت بپردازند11 .زنانش���ان نیز باید س���نگین و
موقّر بوده و شایعهساز نباشند و در هر امر خویشتندار و باوفا
باشند12 .خادمان كلیسا فقط دارای یک زن باشند و فرزندان
و خانوادۀ خود را به خوبی اداره كنند13 .کسانیکه به عنوان
خادم به خوب���ی خدمت میکنند ،برای خود مقامی خوب و
در ایمانی كه در مس���یح عیسی بنا ش���ده ،اعتماد زیادی به
دس���ت می�آورند.
راز بزرگ

14امیدوارم ب���زودی نزد تو بیایم ،ا ّما این را مینویس���م 15تا
درصورت���ی كه در �آمدن ت�أخی���ر كردم ،بدانی ك���ه رفتار ما در
خانوادۀ خدا ،كه كلیسای خدای زنده و ستون و پایه حقیقت
است ،چگونه باید باشد16 .هیچکس نمیتواند انكار كند كه
راز �آیین ما بزرگ است:
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«او به صورت انسان ظاهر شد،
روحالقدس حقان ّیتش را ثابت نمود،
فرشتگان او را دیدند.
مژدۀ او در میان ملّتها اعلام شد
در جهان ،مردم به او ایمان �آوردند،
و با جلال به عالم بالا ربوده شد».

4

پیشگویی دربارۀ دور شدن از خدا

روحالق���دس صریحاً میفرماید ك���ه در زمانهای �آخر،
بعضیها از ایمان دست خواهند كشید و از ارواح گمراه
كننده و تعالیم شیاطین پیروی خواهند کرد2 .از تعالیم ریاكارانۀ
دروغگویان استفاده كرده و وجدانشان طوری بیحس خواهد
گردید كه گویی با �آهنی داغ سوخته شده است3 .ازدواج را
ممنوع نموده و خوردن بعض���ی از غذاهایی را قدغن میکنند
كه خدا �آفریده اس���ت ،تا ایماندارانی كه حقیقت را میدانند
با شكرگزاری از �آن غذاها استفاده كنند4 .درصورتی كه همۀ
چیزهایی كه خدا �آفریده اس���ت نیكوست و نباید چیزی را كه
با شكرگزاری پذیرفته میش���ود ،ناپاک شمرد5 .زیرا به وسیلۀ
كلام خدا و دعا پاک میگردد.
خادم خوب مسیح

6اگر این دستورها را به ایمانداران یاد�آور شوی ،خادم نیكوی
مسیح عیسی خواهی بود كه در حقایق ایمان و تعالیم نیكویی
كه دنبال کردهای ،پرورش خواهی یافت7 .ا ّما با افس���انههای
كفر�آمیز كه ارزش بازگو كردن ندارد ،كاری نداشته باش .اگر
میخواهید ورزش كنید ،خود را در خداپرستی تقویت كنید.
8زی���را اگرچه ورزش در بعضی موارد برای بدن مفید اس���ت،
خداپرستی از هر حیث فایده دارد ،چون هم برای حال و هم
برای �آینده وعدۀ حیات دارد9 .این سخن درست و کاملا ً قابل
قبول است10 .بنابراین ما تق ّلا و كوشش میکنیم زیرا به خدای
زنده كه نجاتدهندۀ همۀ �آدمیان و مخصوصاً ایمانداران است
توکّل داریم.
11این است �آنچه تو باید به �آنها دستور و تعلیم دهی12 :هیچکس
جوانی تو را حقیر نشمارد ،بلكه در گفتار و كردار ،در مح ّبت
و ایمان و پاكی برای ایمانداران نمونه باش 13و تا موقع �آمدن
من ،وقت خود را ص���رف موعظه و تعلیم و قرائت كلام خدا
برای عموم بنما14 .نسبت به عطیۀ روحانی خود بیتو ّجه نباش،
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عطیهای كه در وقت دس���تگذاری تو به وس���یلۀ رهبران كلیسا
همراه با نب ّوت �آنها به تو داده شد15 .این چیزها را به عمل�آور
و خود را وقف �آنها بساز تا پیشرفت تو برای همه معلوم گردد.
16مراقب خود و تعالیمت باش و در انجام این كارها همیش���ه
كوشش كن چون به این وسیله هم خود و هم �آنانی را كه به
تو گوش میدهند ،نجات خواهی داد.

5

وظایف ما نسبت به ایمانداران

مردی را كه از تو مسنتر است سرزنش نكن بلكه او را
طوری نصیحت كن كه گویی پدر توست .با جوانان
مثل برادران 2و با زنهای پیر مانند مادران و با زنهای جوان مثل
خواهران خود با كمال پاكدامنی رفتار كن.
بیوه زنها

3بیوهزنانی را كه واقعاً بیوه هستند مورد تو ّجه قرار بده4 .ا ّما
اگر �آنها دارای فرزندان و یا نوادگان هستند ،باید این فرزندان و
نوادگان وظیفۀ دینی خود را اول نسبت به خانوادۀ خود بیاموزند
و ت ّعهدی را كه به والدین خود دارند بجا �آورند ،زیرا این كار
خدا را خشنود میسازد5 .کسیکه واقعاً بیوه و تنهاست ،به
خدا توکّل دارد و شب و روز به مناجات و دعا مشغول است.
6ولی �آن بیوه زنی كه تس���لیم ع ّیاش���ی میشود حتّی اگر زنده
باشد ،در واقع مرده است7 .این را به ایشان دستور بده تا از
سرزنش به دور باشند8 .اگر كسی وسایل زندگی خویشاوندان
و مخصوصاً خانوادۀ خود را فراهم نكند ،ایمان را انكار كرده
و بدتر از كافران شده است.
9نام بیوه زنی كه بیش از شصت سال داشته و بیش از یک
شوهر نكرده باشد ،باید ثبت شود10 .علاوه بر این ،او باید در
امور خیریه ،از قبیل پرورش اطفال ،مهماننوازی ،شستن پاهای
مقدّسین ،دستگیری س���تمدیدگان و انجام هر نوع نیكوكاری
شهرت داشته باشد.
11نام بیوهزنهای جوانتر ثبت نگ���ردد؛ زیرا به محض اینکه
هوی و هوس �آنها را از مسیح دور سازد ،علاقهمند به ازدواج
میشوند 12و از اینکه پیمان قبلی خود را با مسیح میشكنند،
محكوم خواهند شد13 .گذشته از این یاد میگیرند كه خانه
به خانه بگردند و بیكار باشند .نه فقط بیكار بلكه سخنچین
و فضول و چیزهایی میگویند كه گفتن �آنها شایس���ته نیست.
14پس عقیدۀ من این است ،كه بیوهزنهای جوان ازدواج كنند
2206

اول تیموتاؤس  5و6 

و صاحب فرزندان شوند و خانهداری نمایند تا به دشمنان ما
فرصت بدگویی ندهند15 .زیرا بعضی از بیوهزنها قبل از این هم
منحرف شده و به دنبال شیطان رفتهاند16 .اگر زن ایمانداری،
خویشاوند بیوه داشته باشد باید ایشان را یاری دهد كه بر كلیسا
تحمیل نگردند تا كلیسا به بیوهزنهای حقیقی كمک نماید.
17رهبرانی را كه ب���ه خوبی رهبری میکنند مخصوصاً �آنانی
كه در وعظ و تعلیم زحمت میکشند ،باید مستح ّق دریافت
مزد دو برابر دانس���ت18 .زیرا کتابمقدّس میفرماید« :دهان
گاوی را كه خرم���ن میكوبد ،نبند» و «كارگر مس���تحق مزد
خود میباشد19 ».هیچ ا ّدعایی علیه یكی از رهبران نپذیر ،مگر
�آنکه به وس���یلۀ دو یا سه شاهد ت�أیید ش���ود�20 .آنانی را كه در
گناه پافش���اری میکنند ،در حضور همه توبیخ كن تا دیگران
عبرت گیرند.
21در حضور خدا و عیسی و فرشتگان برگزیده تو را موظّف
میسازم كه دستورهای فوق را بدون َغ َرض نگاه داشته و هیچ
كاری را از روی تبعیض انجام ندهی22 .در دستگذاری كسی
برای خدمت خداوند عجله نكن و در گناهان دیگران شریک
نباش ،خود را پاک نگ���هدار23 ،و از این پس فقط �آب ننوش
بلكه كمی هم شراب بخور تا ش���كم تو را تقویت كند ،زیرا
اغلب مریض هستی.
24گناهان بعضیها اكنون �آش���كار اس���ت و �آنها را به سوی
كیفر میکشاند ،ا ّما گناهان دیگران بعدها معلوم خواهد شد.
25همچنین کارهای نیک نیز �آشكار میباشند و حتّی اگر اكنون
�آشكار نباشند نمیتوان �آنها را تا به �آخر پنهان نگاه داشت.

6

غالمان

همۀ �آنانی كه زیر یوغ بردگی هستند ،اربابان خود را
شایس���تۀ احترام كامل بدانند تا هیچکس از نام خدا و
تعلیم ما بدگویی نكن���د2 .غلامانی كه اربابان ایماندار دارند،
نباید به دلیل اینکه برادر دینی هستند ،به �آنها بیاحترامی كنند
بلکه باید بهتر خدمت کنند .چون �آنانی كه از خدمت ایشان
بهرهمند میگردند ،مؤمن و عزیز هستند.
تعالیم غلط و ثروت حقیقی

باید این چیزها را تعلیم دهی و اص���رار كنی كه مطابق �آنها
عمل كنند3 .اگر كسی تعلیمی به غیراز این بدهد و تعلیمش با
سخنان خداوند ما عیسی مسیح و تعالیم �آیین ما سازگار نباشد،
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4خودپسند و بیفهم است و تمایل ناسالمی به مجادله و منازعه
بر سر كلمات دارد .این باعث حسادت ،دستهبندی ،توهین،
بدگمانی و 5مباحثات دایمی در بین اشخاصی میشود كه در
افكار خود فاسد و از حقیقت دور هستند� .آنها گمان میکنند
كه خداپرستی وسیلهای است برای كسب منفعت.
6البتّه خداپرستی همراه با قناعت ،منفعت بسیار دارد7 .زیرا
ما چیزی به ای���ن جهان نیاوردهای���م و نمیتوانیم از این جهان
چیزی ببریم8 .پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم ،به �آنها
قناعت میکنیم9 .ا ّما �آنان���ی كه در �آرزوی جمع كردن ثروت
هستند ،به وسوسه و دام �آرزوهای پوچ و زیانبخشی كه �آدمی
را به تباهی و نیس���تی میکشاند گرفتار میشوند10 .زیرا عشق
به پول ،سرچشمۀ همهنوع بدیهاست و به علّت همین عشق
است كه ،بعضیها از ایمان منحرف گشته ،قلبهای خود را با
رنجهای بسیار جریحهدار ساختهاند.
وظایف تیموتاؤس

11ا ّما تو ،ای مرد خدا ،از همۀ اینها بگریز و نیكویی مطلق و
خداپرستی و ایمان و مح ّبت و بردباری و ملایمت را پیشۀ خود
س���از12 .در مسابقۀ بزرگ ایمان تلاش كن و حیات جاودانی
را ب���ه چنگ �آور؛ زیرا خدا تو را برای �آن خوانده اس���ت و در
حضور شاهدان بسیار ،به خوبی به ایمان خود اعتراف كردی.
13در برابر خدایی كه به همهچیز هستی میبخشد .و در حضور
مسیح عیس���ی كه نزد «پنطیوس پیلاطس» اعترافی نیكو كرد،
تو را موظّف میس���ازم 14كه این فرمان را دور از سرزنش ،تا
روزی كه خداوند ما عیسی مس���یح ظهور كند ،نگاه داری.
15و در زمانیکه او مع ّین كرده� ،آن یكتا حكمران متبارک كه
پادشاه پادشاهان و خداوند خداوندان است این را ظاهر خواهد
س���اخت16 .به �آن یكتا وجودی كه فناناپذیر است و در نوری
ساكن میباشد كه محال است كس���ی به �آن نزدیک گردد و
هیچکس هرگز او را ندی���ده و نمیتواند ببیند ،ع ّزت و قدرت
جاودان باد� ،آمین.
17به ثروتمندان این جهان دس���تور بده كه خودبین نباش���ند
و به چیزهای بیثبات مانند مال دنیا متّکی نباش���ند .بلكه به
خدایی توکّل كنند كه همهچیز را به فراوانی ته ّیه میکند تا ما
از �آنها ل ّذت ببریم18 .همچنین به �آنها فرمان بده كه خیرخواه
و در کارهای نیک غنی بوده ،با سخاوت و بخشنده باشند.
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19به این طریق گنجی برای خود ذخیره خواهند كرد كه اساس
محكمی برای �آیندۀ �آنها بوده و �آن حیاتی را كه حیات واقعی
است به دست خواهند �آورد.
20ای تیموتاؤس �آنچه را به تو سپرده شده است ،حفظ كن.
از س���خنان بیمعنی و كفر�آمیز و مباحثاتی كه به غلط «دانش»
نامیده میشود ،دوری كن21 .زیرا بعضیها كه خود را در این
چیزها متخصص میدانند ،از ایمان منحرف گش���تهاند .فیض
خدا با همۀ شما باد.

2209
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تیموتاؤس

شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

3

2
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نامۀ دوم پولس رسول به

تیموتاؤس
معرفی کتاب
ّ

دومین نامۀ پولس به تیموتاؤس به طور عمده ش���امل نصایح
ش���خصی به تیموتاؤس به عنوان همكار و معاون جوان پولس
میباشد .موضوع اصلی �آن شكیبایی و بردباری است .در این
نامه به تیموتاؤس توصیه شده است كه به عنوان شاهد وفادار
عیس���ی مس���یح ،خبرخوش او و تعلیم حقیقی كتابمقدّس را
حفظ نماید و با وجود سختیها و مشكلات ،وظایف خود را
به عنوان معلّم و مبشر انجام دهد.
در این نامه به طور جدّی به تیموتاؤس هشدار داده شده است
كه در مباحثات غیرمعقول شركت نكند ،چونكه هیچ سودی
ندارد جز اینكه شنوندگان را به هلاكت میكشاند.
با وجود همۀ اینها ،زندگی و هدف خود نویسنده به عنوان
نمونه در ایمان ،صبر ،مح ّبت ،بردباری و زحمات در جفاها،
به تیموتاؤس یاد�آوری شده است.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 2-1:1
تمجید و نصیحت 13:2-3:1
مشورت و هشدار 5:4-14:2
وضعیت خود پولس 18-6:4
خاتمه 22-19:4

1

مقدمه
ّ

از طرف پولس كه به خواست خدا رسول مسیح عیسی
است و فرستاده ش���د تا حیاتی را كه در مسیح عیسی
یافت میشود ،اعلام نماید 2به تیموتاؤس ،فرزند عزیزم تقدیم
میگردد .خدای پدر و مسیح عیسی ،خداوند ما فیض و رحمت
و �آرامش به تو عطا فرمایند.
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تیموتاؤس و مأموریت او

3خدای���ی را كه من ،مانند اجدادم با وجدانی پاک خدمت
میکنم ،سپاس میگویم .همیش���ه وقتی در شب و روز تو را
در دعاهای خود بهیاد می�آورم ،خدا را ش���كر میکنم4 .وقتی
اشکهای تو را بهیاد می�آورم� ،آرزو میکنم تو را ببینم تا با دیدار
تو شادی من كامل گردد5 .ایمان بیریای تو را بهخاطر می�آورم،
یعنی همان ایمانی که نخست مادر بزرگ تو «لوییس» و مادرت
«افنیكی» داشت و اكنون مطمئن هستم كه در تو هم هست.
6به این سبب در وقتیکه تو را دستگذاری كردم ،عط ّیۀ خدا
به تو داده شد .میخواهم این عطیه را بهیاد تو بیاورم تا �آن را
همیشه شعلهور نگاه داری7 ،زیرا روحی كه خدا به ما بخشیده
است ما را ترسان نمیس���ازد ،بلكه روح او ما را از قدرت و
مح ّبت و خویشتنداری ُپر میکند.
8پس ،از ش���هادت دادن به خداوند ی���ا به رابطۀ خودت با
من ،كه بهخاطر او زندانی هس���تم خجل نباش ،بلكه در رنج
و زحمتی كه بهخاطر انجیل پیش می�آید با �آن قدرتی كه خدا
میبخشد سهیم باش9 .خدا ما را نجات داد و به یک زندگی
مقدّس دعوت كرد و این در اثر کارهای ما نبود ،بلكه بر طبق
نقشۀ خود خدا و فیضی است كه او از ازل در شخص مسیح
عیسی به ما عطا فرمود10 .در حال حاضر این فیض به وسیلۀ
ظهور نجاتدهندۀ ما مسیح عیسی �آشكار شده است .او موت
را از میان برداشت و حیاتی فناناپذیر به وسیلۀ انجیل برای همه
�آشكار ساخته است.
11خدا مرا برگزید تا در انتش���ار انجیل واعظ ،رسول و معلّم
باشم12 .به این دلیل تمام رنجها را متح ّمل میشوم ،ا ّما از �آن
خجل نیستم زیرا میدانم به چه كس���ی ایمان �آوردهام و یقین
دارم كه او قادر اس���ت تا روز �آخر �آنچه را به من سپرده شد،
حفظ كند13 .تعلیم صحیحی را كه از من شنیدهای ،با ایمان
و محبتّی كه در مسیح عیسی است ،سرمشق خود قرار بده 14و
به وسیلۀ قدرت روحالقدس كه در ما به سر میبرد� ،آن چیزهای
نیكویی را كه به تو سپرده شده است ،حفظ كن.
15خبرداری كه در اس���تان �آس���یا همه از جمله «فیجلس» و
«هرموجنس» مرا ترک کردهاند16 .خداوند رحمت خود را به
خانواده «انیسیفورس» عطا فرماید زیرا او نیروی تازهای به من
بخش���یده اس���ت .او از اینكه من زندانی هستم ،خجل نبود.
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17بلكه به محض اینكه به «روم» رسید ،در جستجوی من زحمت
زیادی كشید تا مرا پیدا كرد18 .خداوند عطا فرماید كه در روز
عظیم ،او از دست خداوند رحمت یابد و تو به خوبی میدانی
كه او در «افسس» چه خدمتهایی برای من كرد.

2

سرباز نیكوی عیسی مسیح

و ا ّما تو ،ای پس���ر من ،با فیضی كه در مسیح عیسی
است قوی باش 2و سخنانی را كه در حضور شاهدان
بس���یاری از من شنیدهای به كسانی بس���پار كه مورد اعتماد و
قادر به تعلیم دیگران باشند.
3به عنوان سرباز خوب مسیح عیسی متح ّمل سختیها باش.
4هیچ س���ربازی خود را گرفتار ام���ور غیرنظامی نمیكند ،زیرا
هدف او جلب رضایت فرماندهاش میباشد5 .ورزشكاری كه
در مس���ابقهای ش���ركت میكند ،نمیتواند جایزه را ببرد مگر
اینكه قوانین �آن را پیروی كند6 .كشاورزی كه زحمت كشیده
اس���ت ،باید اولین كسی باشد كه از ثمرۀ محصول خود بهره
ببرد7 .در �آنچه میگویم ت�أ ّمل كن و خداوند تو را قادر میسازد
كه همهچیز را بفهمی.
8عیس���ی مس���یح را كه پس از مرگ زنده گشت و از نسل
داوود بود ،بهخاطر داشته باش ،انجیلی كه من اعلام میکنم
همین است 9و بهخاطر �آن است كه رنج و زحمت میبینم و
حتّی مانند یک جنایتكار در زنجیرم .ا ّما كلام خدا در زنجیر
بسته نمیشود10 .بنابراین همهچیز را بهخاطر برگزیدگان خدا
تح ّمل میكنم تا �آنها نیز نجاتی را كه در مسیح عیسی است
همراه با جلال جاودانۀ �آن به دست �آورند11 .این سخن درست
است:
«اگر با او مردیم ،همچنین با او خواهیم زیست.
 12اگر تح ّمل كنیم ،با او فرمانروایی خواهیم كرد.
اگر او را انكار كنیم ،او هم ما را انكار خواهد كرد،
 13ولی اگر بیوفایی كنیم ،او وفادار خواهد ماند
زیرا او نمیتواند خود را انكار كند».
ّ
مشخصات خادم مقبول خدا

14این مطالب را به مردم گوشزد كن و در حضور خدا به �آنها
دستور بده كه از مجادله بر سر كلمات دست بردارند .چون این
كار عاقبت خوشی ندارد ،بلكه فقط باعث گمراهی شنوندگان
خواهد شد15 .منتهای كوشش خود را بكن تا مانند کارگری
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كه از كار خود خجل نیست و پیام حقیقت را به درستی تعلیم
میدهد ،در نظر خدا کاملا ً مورد پسند باشی16 .از مباحثات
زشت و بیمعنی كه فقط مردم را به بیدینی روزافزون میکشاند،
دوری كن17 .حرف ایش���ان مثل بیماری خوره ،به تمام بدن
سرایت میکند .از �آن جملهاند «هیمینائوس» و «فیلیطس» 18كه
از حقیقت منحرف ش���دهاند و میگویند كه رس���تاخیز ما هم
اكنون به وقوع پیوسته است و به این وسیلۀ ایمان ع ّدهای را از
بین میبرند19 .ا ّما ،شالودۀ مستحكمی كه خدا نهاده ،متزلزل
نخواهد شد و این كلمات بر �آن نقش شده است:
«خداوند متعلّقان خود را میشناسد» و «هرکه نام خداوند را
به زبان �آورد ،شرارت را ترک كند».
20در یک خانۀ بزرگ علاوه بر ظروف طلایی و نقرهای ،ظروف
چوبی و سفالی هم وجود دارد .بعضی از �آنها مخصوص موارد
مهم است و بعضی در موارد معمولی استفاده میشود21 .اگر
كس���ی خود را از این �آلودگیها پاک سازد ،ظرفی میشود كه
برای مقاصد خاص بكار خواهد رفت و برای اربابش مقدّس و
مفید و برای هر کار نیكو �آماده خواهد بود22 .از شهواتی كه
مربوط به دوران جوانی است بگریز و به اتّفاق همۀ کسانیکه
با قلبی پاک به پیشگاه خداوند دعا میكنند ،نیكویی مطلق،
ایمان ،مح ّبت و صلح و صفا را دنبال ك���ن23 .به مباحثات
احمقانه و جاهلانه كاری نداشته باش ،زیرا میدانی كه به نزاع
میانجامد24 .خادم خداوند نباید نزاع كند ،بلكه باید نسبت
به همه مهربان و معلّمی توانا و در سختیها صبور باشد 25و
مخالفان خود را با ملایمت اصلاح كند ،شاید خدا اجازه دهد
كه �آنها توبه كنند و حقیقت را بشناس���ند26 .به این وسیله به
خود خواهند �آمد و از دام ابلیس ،كه �آنان را گرفتار ساخته و به
اطاعت ارادۀ خویش وادار كرده است ،خواهند گریخت.

3

زمان آخر

این را یقین بدان كه در زمان �آخر ،روزگار سختی خواهد
بود 2زیرا �آدمیان ،خودخواه و پولپرست و لافزن و مغرور
و توهینكننده و نس���بت به والدین نافرمان ،ناسپاس ،ناپاک،
3بیعاطفه ،بیرحم ،افترازن ،ناپرهیزكار ،د ّرندهخو ،متن ّفر از
نیكی4 ،خیانتكار ،لاقید و خودپسند خواهند بود و ع ّیاشی را
بیش از خدا دوست خواهند داشت5 .ظاهراً خداپرستند ،ولی
قدرت �آن را انكار مینمایند .از این اشخاص دوری كن6 .زیرا
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بعضی از �آنها به خانهها راه مییابند و زنهای سبکمغز را كه
زیر بار گناه شانه خم کردهاند و دستخوش تمایلات گوناگون
هس���تند ،به چنگ می�آورند7 .این زنها دایماً در پی اطّلاعات
تازه هستند ،ولی هیچوقت نمیتوانند حقیقت را درک كنند.
8همانطور كه «ینیس» و «یمبریس» با موسی مخالفت كردند،
این اشخاص نیز با حقیقت مخالفند .افكارشان فاسد شده و
در ایمان مردود هستند9 .ا ّما پیشرفت �آنان بیش از این نخواهد
بود ،زیرا حماقت �آنها بر همه �آشكار خواهد شد ،درست همان
طوری که حماقت «ینیس» و «یمبریس» معلوم گردید.
آخرین دستورها

10ا ّما تو ،از تعلیم و رفتار و هدف من در زندگی �آگاه هستی و
ایمان ،بردباری ،مح ّبت و پایداری مرا دیده 11و همچنین رنج و
�آزاری را كه در «انطاكیه» و «قونیه» و «لستره» دیدم مشاهده كردی
و میدانی چه �آزارهایی به من رسید و چگونه خداوند مرا از همۀ
اینها رهایی بخشید�12 .آری ،همۀ کسانیکه مایلند در اتّحاد با
مسیح عیسی زندگانی خداپسندانهای داشته باشند ،رنج و �آزار
خواهند دید13 .ا ّما مردمان شریر و ش ّیاد از بد ،بدتر خواهند شد.
�آنها دیگران را فریب میدهند و خود نیز فریب میخورند14 .و
ا ّما تو ،به �آنچه �آموختهای و به �آن اطمینان داری وفادار باش زیرا
میدانی از چه كسانی �آن را �آموختی 15و از كودكی با کتابمقدّس،
که قادر است به تو حكمت ببخشد تا به وسیلۀ ایمان به مسیح
عیسی نجات یابی� ،آشنا بودهای16 .تمام کتابمقدّس از الهام
خداست و برای تعلیم حقیقت ،سرزنش خطا ،اصلاح معایب و
پرورش ما در نیکی مطلق مفید است 17تا مرد خدا برای هر كار
نیكو کاملا ً �آماده و مج ّهز باشد.
در پیشگاه خدا و در حضور مسیح عیسی كه بر زندگان
و مردگان داوری خواهد كرد و بهخاطر ظهور و پادشاهی
او تو را موظّف میسازم 2كه پیام را اعلام كنی .در وقت و بیوقت
�آمادۀ كار باش و دیگران را متقاعد و توبیخ و تشویق كن و با صبر
و شكیبایی تمام تعلیم بده3 .زیرا زمانی خواهد �آمد كه �آدمیان به
تعلیم درست گوش نخواهند داد ،بلكه از امیال خودشان پیروی
خواهند کرد و برای خود معلّمین بیشتری جمع خواهند كرد تا
نصایحی را كه خود دوست دارند از زبان �آنها بشنوند�4 .آنها از
شنیدن حقیقت خودداری میکنند و تو ّجه خود را به افسانهها
معطوف میدارند5 .ا ّما تو باید در تمام ش���رایط هوشیار بوده و
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برای تح ّمل رنج �آماده باش���ی .در انتشار انجیل كوشش كن و
وظیفۀ خود را به عنوان خادم خدا انجام بده.
6ا ّما من ،وقت �آن رسیده است كه قربانی شوم و زمان رحلتم
رسیده است7 .من در مسابقه نهایت كوشش خود را نمودهام
و دورۀ خود را تمام نموده ،ایمان���م را حفظ کردهام8 .اكنون
تاج پیروزی در انتظار من اس���ت ،همان تاج نیكی مطلق كه
خداوند ،یعنی �آن داور عادل در روز بازپسین به من خواهد داد
و �آن را نه تنها به من ،بلكه به همۀ �آنانی كه مشتاق ظهور او
بودهاند ،عنایت خواهد فرمود.
سفارشهای شخصی پولس به تیموتاؤس

9س���عی كن كه هرچه زودتر نزد من بیایی10 ،زیرا «دیماس»
بهخاطر عش���قی كه ب���ه این دنی���ا دارد ،مرا ترک ك���رده و به
تسالونیكی رفته و «كریسكیس» به غلاطیه و «تی ُطس» به دلماطیه
رفته اس���ت11 .تنها «لوقا» با من است« .مرقس» را بردار و با
خود بیاور ،چون برای كارم مفید است«12 .تیخیكاس» را به
افسس فرستادم13 .در موقع �آمدن ،عبای مرا كه در شهر ترواس
نزد «كرپس» جا گذاش���تم و همچنین كتابها و از همه مهمتر
نسخههای پوستی را بیاور.
«14اسكندر مسگر» لطمۀ بزرگی به من زد .خداوند مطابق
کارهایش به او س���زا خواهد داد15 .تو نیز از او برحذر باش،
زیرا شدیداً با پیام ما مخالف بود.
16در اولی���ن محاكمه من هیچکس جانب مرا نگرفت ،همه
مرا ترک كردند .خدا این کار را به حسابشان نگذارد17 .ا ّما
خداوند با من بود و قدرتی به من عطا كرد كه توانس���تم تمام
پیام را اعلام كنم و �آن را به گوش تمام ملل برس���انم و به این
وسیله از دهان ش���یر رهایی یافتم18 .خداوند مرا از همۀ بدیها
خواهد رهانید و مرا به سلامت به پادشاهی سماوی خود خواهد
رسانید .بر او تا به ابد جلال باد! �آمین.
خاتمه

19به «پرس���کله» و «اكیلا» و خانواده «انیس���یفورس» سلام
برس���ان«20 .ارس���طوس» در قرنتس مان���د و «تروفیمس» را در
میلیتس جا گذاش���تم ،زیرا مریض بود21 .سعی كن كه قبل از
زمستان بیایی« .یوبولس»« ،پودس»« ،لینوس»« ،كلادیه» و تمام
ایمانداران سلام میرسانند22 .خداوند با روح تو باشد .فیض
خدا با همۀ شما باد.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.

1
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ُ
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معرفی کتاب
ّ

تی ُطس یک مسیحی غیر یهودی بود که معاون و همکار پولس
نیز به شمار می�آمد .نامۀ پولس برای تی ُطس به كریت فرستاده
شد .او در �آن زمان مسئول كلیسای كریت بود .پولس در این
نامه ،سه منظور عمده دارد:
 -1صفات و مش���خصات رهبران كلیس���ا ،بوی���ژه در مقابل
شخص ّیت و رفتار نامعقول بعضی از اهالی كریت.
 -2به تی ُطس نصیحت ش���ده است كه چگونه به گروههای
مختلف تعلیم دهد .مانند مردها ،زنهای مس��� ّن( ،كه بتوانند
زنهای جوان را تعلیم دهند) جوانان و غلامان.
 -3نویسنده به تی ُطس دربارۀ رفتار مسیحی ،مخصوصاً ضرورت
صلحجویی ،دوستی ،خودداری از رنجاندن دیگران ،مجادله و
عدم جدایی در كلیسا نصیحت میكند.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 11:4-
مسئوالن كلیسا 51:16-
وظایف گروههای مختلف در كلیسا 12:15-
نصیحت و هشدار 13:11-
خاتمه 123:15-

1

درود

این نامه از طرف پولس ،بندۀ خدا و رسول عیسی مسیح
است .من م�أموریت یافتم كه ایمان برگزیدگان خدا را
تقویت كنم و حقیقتی را كه با خداشناس���ی س���ازگار است،
بیان نمایم2 .این حقیقت بر اس���اس امی���د به حیات جاودانی
است .خدا كه هرگز دروغ نمیگوید ،در ازل وعدۀ �آن حیات
را به ما داد 3و در زمان مع ّی���ن� ،آن وعده در پیامی که اعلام
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�آن به دس���تور نجاتدهندۀ ما خدا ،به من سپرده شد� ،آشكار
گردید4 .به تی ُطس فرزند حقیقیام كه هردوی ما در یک ایمان
مش���تركیم ،خدای پدر و مسیح عیسی نجاتدهندۀ ما ،به تو
فیض و �آرامش عطا فرماید.
كار ُ
تیطس در كریت

5تو را برای این در جزیره كریت گذاش���تم تا كارهای عقب
افتاده را سر و سامان دهی و چنانکه شخصاً به تو دستور دادم،
رهبرانی برای كلیساها در هر شهر بگماری6 .رهبران باید اشخاصی
بیعیب و بی�آلایش و صاحب یک زن و دارای فرزندان با ایمانی
باش���ند كه نتوان �آنها را به هرزگی و سركش���ی متّهم ساخت.
7زیرا سرپرست كلیسا چون مسئول كار خداست باید بیعیب
باشد ،نه خودخواه ،نه تندخو ،نه مست باده ،نه جنگجو و نه
پولپرست8 .بلكه باید مهماننواز ،نیكخواه ،روشنبین ،عادل،
پاک و خویشتندار باش���د9 .باید به پیامی كه قابل اعتماد و با
تعالیم صحیح سازگار است ،محكم بچسبد تا بتواند اطرافیان را
با تعلیمی درست تشویق كرده و مخالفان را ُمجاب سازد.
مع ّلمین گمراه كننده

10زیرا افراد سركش ،یاوهسرا و گمراهكننده بسیارند .این افراد
تازه ایمانان یهودی نژاد پیدا میشوند11 .لازم
مخصوصاً در بین 
است كه جلوی دهان �آنها را گرفت ،زیرا بهخاطر تحصیل سودهای
ننگ�آور ،با تعلیم چیزهایی که نباید �آنها را تعلیم داد ،خانوادهها
را تماماً برمیاندازند12 .یكی از انبیای كریتی كه یک نفر از خود
�آنهاست گفت« :اهالی كریت همیشه دروغگو و حیوانهای پلید،
پرخور و تنبلی هستند13 ».این درست است .به این دلیل �آنها را
سخت سرزنش كن تا در ایمان سالم باشند 14و به افسانههای
یهود و احكام مردمانی كه حقیقت را رد کردهاند ،گوش ندهند.
15برای پاكان همهچیز پاک است ،ا ّما برای کسانیکه �آلوده و
بیایمان هستند ،هیچ چیز پاک نیست .زیرا هم افكارشان و هم
وجدانشان �آلوده است16 .ا ّدعا دارند كه خدا را میشناسند ،ا ّما
کارهایشان این ا ّدعا را تكذیب میکند� .آنها نفرتانگیز و نافرمانند
و برای انجام كار نیک کاملا ً بیفایده هستند.

2

تعالیم صحیح

ا ّما تو ،مطالبی را كه مطابق تعالیم صحیح اس���ت به
�آنها بگو2 .به پیرمردان دستور بده كه باوقار ،سنگین،
روشنبین و در ایمان ،مح ّبت و پایداری سالم و قوی باشند.
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3همچنین به پیرزنها دستور بده كه رفتاری خداپسندانه داشته
باش���ند و تهمت نزنند و اسیر شراب نباشند؛ بلكه �آنچه را كه
نیكوست تعلیم دهند4 .تا زنهای جوان را تربیت كنند كه شوهر
و فرزندانشان را دوس���ت بدارند5 .و خویش���تندار ،پاکدامن،
خانهدار ،مهربان و مطیع شوهرانشان باشند تا هیچكس از پیام
خدا بدگویی نكند.
6همچنین به مردان جوان اصرار كن كه روش���نبین باشند.
7زندگی تو در هر مورد باید نمونهای از کارهای نیک باشد و
در تعلیم خود صمیمی و باوفا باش8 .طوری س���خن بگو كه
مورد ایراد واقع نشوی تا دشمنان ما از اینکه دلیلی برای بدگویی
از ما نمییابند ،شرمسار گردند.
9ب���ه غلامان بگو كه در هر امر مطیع اربابان خود باش���ند و
بدون ج ّر و بحث ،ایشان را راضی سازند 10و دزدی نكنند بلكه
کاملا ً امین باشند تا با کارهای نیكوی خود بتوانند به شهرت
و جلال كلام نجاتدهندۀ ما خدا ،بیافزایند.
11زیرا فیض خدا ظاهر ش���ده و نج���ات را در برابر همه قرار
داده است 12و به ما می�آموزد كه راههای شرارت�آمیز و شهوات
دنیوی را ترک كرده و با روش���نبینی ،عدالت و خداترسی در
این جهان زندگ���ی كنیم13 .و در عین ح���ال ،در انتظار امید
متبارک خود ،یعنی ظهور پرشكوه خدای بزرگ و نجاتدهندۀ
ما عیسی مسیح باشیم14 .او جان خود را در راه ما داد تا ما
را از هرگونه شرارت �آزاد سازد و ما را قومی پاک بگرداند كه
فقط به خودش تعلّق داشته و مشتاق نیكوكاری باشیم.
15دربارۀ این مطالب سخن بگو و وقتی شنوندگانت را دلگرم
میسازی و یا سرزنش میکنی ،از تمام اختیارات خود استفاده
كن .اجازه نده كسی تو را حقیر شمارد.

3

رفتار مسیحایی

به �آنها خاطرنشان ساز كه مطیع حكمرانان و اولیای
امور بوده و از �آنها اطاعت كنند و برای انجام هرگونه
نیكوكاری �آماده باشند2 .به �آنها بگو كه از هیچکس بدگویی
نكنند و از مجادله دوری جسته ،ملایم و �آرام باشند .با تمام مردم
کاملا ً مؤ ّدب باشند3 ،زیرا خود ما هم زمانی نادان و نافرمان و
گمراه و بردگان انواع شهوات و ع ّیاشی بودیم و روزهای خود
را به كینهجویی و حسادت میگذرانیدیم .دیگران از ما نفرت
داشتند و ما از �آنها متن ّفر بودیم4 .ا ّما هنگامیكه مهر و مح ّبت
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نجاتدهندۀ ما خدا� ،آشكار شد5 ،او ما را نجات داد .ا ّما این
نجات بهخاطر کارهای نیكویی كه ما كردیم نبود ،بلكه به سبب
رحمت او و از راه شستشویی بود كه به وسیلۀ �آن ،روحالقدس
به ما تولّد تازه و حیات تازه بخشید6 .زیرا خدا روحالقدس را
به وسیلۀ عیسی مس���یح نجاتدهندۀ ما ،به فراوانی به ما عطا
فرمود 7تا به وسیلۀ فیض او کاملا ً نیک محسوب شده و مطابق
امید خود ،وارث حیات جاودانی گردیم8 .این سخن درست
است و میخواهم به این مطلب اهم ّیت مخصوصی بدهی تا
�آنانی كه به خدا ایمان دارند فراموش نكنند كه خود را وقف
نیكوكاری نمایند ،زیرا این چیزها برای �آدمیان خوب و مفیدند.
9ا ّما از مباحثات احمقانه دربارۀ شجرهنامهها و اختلافات و نزاعها
بر سر شریعت دوری كن ،زیرا اینها بیهوده و بیارزش هستند.
10اگر شخصی ستیزهجو باشد ،یكی دو بار به او گوشزد كن و
بعد از �آن ،دیگر كاری با او نداشته باش11 .چون میدانی كه
چنین شخصی منحرف شده و گناهانش نشان میدهند كه او
خود را محكوم كرده است.
آخرین دستورها

12هروقت كه «ارتیماس» یا «تخیكاس» را نزد تو فرس���تادم،
عجله كن كه به شهر «نیكوپولیس» نزد من بیایی ،زیرا تصمیم
گرفتهام زمستان را در �آنجا بگذرانم13 .و تا میتوانی به «زیناس
وكیل» و «اپلس» كمک كن تا به سفر خود ادامه دهند و مواظب
باش كه به چیزی محتاج نشوند14 .اعضای كلیساهای ما باید
یاد بگیرند كه چگونه خود را وقف نیكوكاری نمایند تا بتوانند
نیازمندیه���ای واقعی م���ردم را رفع كنند و زندگ���ی �آنها بیثمر
نباشد15 .تمام کسانیکه با من هستند به تو سلام میرسانند.
به دوس���تانی كه با ما در ایمان متّحد هس���تند ،سلام برسان.
فیض خدا با همه شما باد.
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نامۀ پولس رسول به

لیمون
ِف ُ

شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.

1
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نامۀ پولس رسول به

لیمون
ِف ُ
معرفی کتاب
ّ

ِفلی ُمون یک مسیحی مشهور و احتمالا ً عضو كلیسای كولسیه
بوده است .او صاحب غلامی به نام اونیسیموس بود .این غلام
از نزد ارباب خود فرار كرده بود و به نحوی با پولس كه در �آن
موقع در زندان بود ملاقات كرده و مسیحی شده بود .نامۀ پولس
به ِفلی ُمون یک درخواست از اوست كه این غلام را كه اكنون
پولس به نزد او برگردانیده است ،نزد خود بپذیرد ا ّما نه مانند
یک غلام بخشیده شده ،بلكه مانند یک برادر مسیحی.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 3-1
تعریف از فِلی ُمون 7-4
درخواست برای اونیسیموس 22-8
خاتمه 25-23

1

درود

از طرف پولس كه بهخاطر عیس���ی مسیح زندانی است
و تیموتاؤس ،برادر ما به دوس���ت و هم���كار ما ِفلی ُمون
2و به كلیسایی كه در خانۀ تو تشكیل میشود و به خواهر ما
«بانو اپفیه» و «ارخیپس» همكار ما ،این نامه تقدیم میگردد.
3پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند ،فیض و �آرامش به شما
عطا فرمایند.
ِلیمون
محبت و ایمان ف ُ
ّ

4هروقت كه دعا میکنم ،نام تو را به زبان می�آورم و پیوسته
خدای خود را شكر میکنم 5چون از مح ّبت تو و ایمانی كه
به عیس���ی خداوند و جمیع مقدّسین داری �آگاه هس���تم6 .و
دعای من این اس���ت كه اتّحاد ما با هم در ایمان باعث شود
كه دانش ما به همۀ بركاتی كه در مسیح داریم ،افزوده شود.
7ای برادر ،مح ّبت تو برای من شادی عظیم و دلگرمی بسیار
پدید �آورده اس���ت ،زیرا دلهای مقدّس���ین به وسیلۀ تو ،نیرویی
تازه گرفته است.
2223

ِلیمون 1
ف ُ
تقاضای پولس برای اونیسیموس

8بنابراین اگرچه من در اتّحاد خود با مسیح ح ّق دارم كه جسارت
كرده دستور بدهم كه وظایف خود را انجام دهی9 ،ا ّما بهخاطر
مح ّبت ،صلاح میدانم از تو درخواس���ت كنم :من ،پولس كه
سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر بهخاطر او زندانی هستم،
10از جانب فرزند خود «اونیسیموس» كه در زمان زندان خود پدر
روحانی او شدم ،از تو تقاضایی دارم11 .او زمانی برای تو مفید
نبود ،ولی اكنون هم برای تو و هم برای من مفید است.
12اكنون كه او را نزد تو روانه میکنم ،مثل این است كه قلب خود
را برای تو میفرستم13 .خوشحال میشدم كه او را نزد خود نگاه
دارم تا در این مدّتی كه بهخاطر انجیل زندانی هستم ،او به جای
تو مرا خدمت كند14 .ا ّما بهتر دانستم كه بدون موافقت تو كاری
نكنم تا نیكویی تو نه از روی اجبار ،بلكه داوطلبانه باشد.
15شاید علّت جدایی موقّت او از تو ،این بود كه او را برای
همیشه بازیابی! 16و البتّه نه مثل یک غلام ،بلكه بالاتر از �آن
یعنی به عن���وان یک برادر عزیز .او مخصوص���اً برای من عزیز
است و چقدر بیشتر باید برای تو به عنوان یک انسان و یک
برادر مسیحی عزیز باشد.
17پس اگر مرا دوس���ت واقعی خود میدانی ،همانطور كه
مرا میپذیرفتی او را بپذیر18 .و اگر به تو بدی كرده اس���ت یا
چیزی به تو بدهكار است �آن را به حساب من بگذار19 .من
این را با دست خودم مینویسم« :من ،پولس� ،آن را به تو پس
خواه���م داد ».نمیگویم كه تو حتّی ج���ان خود را هم به من
مدیونی�20 .آری ،ای برادر ،چون در خداوند متّحد هستیم و
میخواهم از تو بهرهای ببینم ،به عنوان یک برادر مسیحی به
قلب من نیروی تازهای ببخش.
21م���ن با اعتماد ب���ه اطاعت تو و با دانس���تن اینکه �آنچه من
میگویم و حتّی بیشتر از �آن را هم انجام خواهی داد ،این را به تو
مینویسم22 .در ضمن اتاقی برای من �آماده كن ،زیرا امیدوارم كه
خدا دعاهای شما را مستجاب كرده ،مرا به شما برگرداند.
خاتمه

«23اپفراس» كه بهخاطر مسیح عیسی با من در زندان است،
به تو س���لام میرس���اند 24و همچنین همكاران من «مرقس»،
رخس»« ،دیماس» و «لوقا» به تو سلام میرسانند25 .فیض
«اَر ِْس َت ُ
عیسی مسیح خداوند با روح شما باد.
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نامهای به مسیحیان یهودینژاد

(عبرانیان)
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2225

13

عبرانیان

نامهای به مسیحیان یهودینژاد

(عبرانیان)
معرفی کتاب
ّ

نامه به عبرانیان ،به گروهی از مسیحیان نوشته شده است كه با
مخالفتهای روزافزونی روبهرو شده بودند و در خطر ترک ایمان مسیحی
خود بودند .نویسنده با بیان اینکه عیسی مسیح مكاشفۀ حقیقی و نهایی
خدا میباشد� ،آنها را به پایداری در ایمان ا ّولیهشان تشویق مینماید و
در این راستا سه مطلب عمده را ت�أكید میكند:
 -1عیسی پسر جاودانی خداست كه با تح ّمل رنج و عذاب،
اطاعت حقیقی از پدر را �آموخت .عیسی به عنوان پسر خدا از
سایر انبیا و فرشتگان و موسی نیز برتر میباشد.
 -2عیسی به وسیلۀ خدا به عنوان كاهن جاودانی تعیین شده
و برتر از كاهنان بنیاسرائیل میباشد.
 -3ایمانداران به وسیلۀ عیسی از گناه ،ترس و مرگ نجات مییابند
و عیسی به عنوان كاهن اعظم نجات حقیقی را �آماده كرده است
كه قربانی حیوانات در شریعت موسی نشانهای از �آن میباشد.
نویس���نده در فصل  11با بیان نمونههایی از ایمان اشخاص
مشهور در تاریخ بنیاس���رائیل ،از خوانندگان خود درخواست
میكند که در ایمان به عیسی مس���یح ،امین باقی بمانند .در
فصل  12به خوانندگان اصرار میکند كه هرچند ممكن است
س���ختی و عذاب س���راغ �آنها بیاید ،ا ّما �آنها تا ب���ه �آخر وفادار
بمانند و چشمان خود را به عیسی بدوزند .این نامه با كلماتی
نصیحت�آمیز و هشداردهنده پایان مییابد.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه :عیسی مسیح مكاشفه كامل خدا 3-1:1
برتری مسیح از فرشتگان 18:2-4:1
برتری مسیح از موسی و یوشع 13:4-1:3
برتری كهانت مسیح 28:7-14:4
برتری پیمان مسیح 22:9-1:8
برتری قربانی مسیح 39:10-23:9
اهمیّت ایمان 29:12-1:11
خشنود ساختن خدا 19-1:13
دعای خاتمه 21-20:13
سخنان پایانی 25-22:13

2226

عبرانیان 1

1

برتری مسیح بر انبیا

خدا در زمان قدیم ،در اوقات بسیار و به راههای مختلف
به وس���یلۀ انبیا با نیاکان ما تكلّم فرم���ود2 ،ولی در این
روزهای �آخر به وسیلۀ پسر خود با ما سخن گفته است .خدا
این پسر را وارث ک ّل كاینات گردانیده و به وسیلۀ او همۀ عالم
هستی را �آفریده است�3 .آن پس���ر ،فروغ جلال خدا و مظهر
كامل وجود اوس���ت و كاینات را با كلام پرقدرت خود نگاه
میدارد و پس از �آنکه �آدمیان را از گناهانش���ان پاک گردانید،
در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی نشست.
برتری مسیح بر فرشتگان

4همانطور كه مقام او از مقام فرشتگان بالاتر بود ،نامی كه
به او داده ش���د از نام �آنها برتر میباش���د5 ،زیرا خدا هرگز به
هیچیک از فرشتگان نگفته است كه:
«تو پسر من هستی،
امروز پدر تو شدهام».
و یا:
«من برای او پدر خواهم بود
و او پسر من خواهد بود».
6و باز وقتی نخستزاده را به جهان میفرستد میفرماید:
«همۀ فرشتگان خدا باید او را بپرستند».
7ا ّما دربارۀ فرشتگان میفرماید:
«خدا فرشتگانش را به صورت باد،
و خادمانش را مثل شعلههای �آتش میگرداند».
8ا ّما دربارۀ پسر فرمود:
«ای خدا ،تخت سلطنت تو ابدی است،
و با عدالت بر ملّت خود حكومت میکنی.
 9تو راستی را دوست داشته و از ناراستی نفرت داری.
از این جهت خدا ،یعنی خدای تو،
تو را با روغن شادمانی بیشتر از رفقایت تدهین كرده
است».
10و نیز:
«تو ای خداوند ،در ابتدا زمین را �آفریدی
و �آسمانها كار دستهای توست.
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عبرانیان  1و2 

�	11آنها از میان خواهند رفت ،ا ّما تو باقی خواهی ماند.
همۀ �آنها مثل لباس كهنه خواهند شد.
 12تو �آنها را مانند ردایی به هم خواهی پیچید.
�آری ،چون �آنها مثل هر لباسی تغییر خواهند كرد.
ا ّما تو همانی و سالهای تو پایانی نخواهند داشت».
13خدا به کدامیک از فرشتگان خود هرگز گفته است:
«به دست راست من بنشین،
تا دشمنانت را زیر پای تو اندازم؟»
14پس فرش���تگان چه هس���تند؟ همۀ �آنها ارواحی هستند كه
خدا را خدمت میکنند و فرس���تاده میشوند تا وارثان نجات
را یاری نمایند.

2

نجات عظیم

به این سبب ما باید هرچه بیشتر به �آنچه شنیدهایم تو ّجه
صحت كلامی
كنیم تا مبادا از راه منحرف ش���ویمّ 2 .
كه به وسیلۀ فرشتگان بیان شد چنان ثابت شد كه هر خطا و
نافرمانی نسبت به �آن با مجازات لازم روبهرو میشد3 .پس اگر
ما نجاتی به این عظمت را نادیده بگیریم ،چگونه میتوانیم از
مجازات �آن بگریزیم؟ زیرا در ابتدا خود خداوند این نجات را
اعلام نمود و �آنانی كه س���خن او را شنیده بودند ،حقیقت �آن
را برای ما تصدیق و ت�أیید كردند4 .در ضمن ،خدا با نشانهها
و عجایب و انواع معجزات و عطایای روحالقدس طبق ارادۀ
خود ،گواهی �آنان را تصدیق فرمود.
پیشوای ایمان ما

5خدا فرشتگان را فرمانروایان جهان �آینده -جهانی كه موضوع
سخن ماست -قرار نداد6 ،بلكه در جایی از کتابمقدّس گفته
شده است:
«انسان چیست كه او را بهیاد �آوری؟
یا بنی�آدم كه به او تو ّجه نمایی؟
 7اندک زمانی او را از فرشتگان پستتر گردانیدی.
تاج جلال و افتخار را بر سر او گذاشتی،
 8و همهچیز را تحت فرمان او در�آوردی».
پس اگر خدا همهچیز را تحت فرمان انس���ان در �آورده ،معلوم
است كه دیگر چیزی باقی نمانده كه در اختیار او نباشد ،ا ّما
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عبرانیان  2و3 

در حال حاضر ما هنوز نمیبینیم كه همهچیز در اختیار انسان
باش���د9 .ا ّما عیس���ی را میبینیم كه اندک زمانی از فرشتگان
پس���تتر گردیده و اكنون تاج جلال و افتخار را بر سر دارد،
زیرا او متح ّمل مرگ شد تا به وسیلۀ فیض خدا ،بهخاطر تمام
�آدمیان طعم مرگ را بچشد10 .شایسته بود كه خدا �-آفریدگار
و نگ���هدار همهچیز -برای اینکه فرزندان بس���یاری را به جلال
برساند عیسی را نیز كه پدید �آورندۀ نجات �آنان است ،از راه
درد و رنج به كمال رساند.
�11آنکس كه مردم را از گناهانشان پاک میگرداند و �آنانی كه
پاک میشوند ،همگی یک پدر دارند و به این جهت عیسی عار
ندارد كه �آدمیان را قوم خود بخواند12 ،چنانکه میفرماید:
«نام تو را به قوم خودم اعلام خواهم كرد،
و در میان جماعت تو را حمد خواهم خواند».
13و نیز گفته است:
«به او توکّل خواهم نمود ».باز هم میفرماید« :من با فرزندانی
كه خدا به من داده است در اینجا هستم».
14بنابراین چون این فرزندان ،انسانهایی دارای جسم و خون
هستند ،او نیز جسم و خون به خود گرفت و انسان گردید تا
به وس���یلۀ مرگ خود ابلیس را كه بر مرگ قدرت دارد ،نابود
سازد 15و �آن كس���انی را كه به سبب ترس از مرگ تمام عمر
در بردگی به س���ر بردهاند� ،آزاد س���ازد16 .البتّه او برای یاری
فرشتگان نیامد ،بلكه بهخاطر فرزندان ابراهیم �آمده است17 .پس
کاملا ً لازم بود كه او از هر لحاظ مانند قوم خود بش���ود تا به
عنوان كاهن اعظم �آنان در امور الهی ،رحیم و وفادار باشد تا
گناهان مردم را ك ّفاره نماید18 .چون خود او وسوس���ه شده و
رنج دیده است ،قادر اس���ت �آنانی را كه با وسوسهها روبهرو
هستند ،یاری فرماید.

3

برتری عیسی بر موسی

بنابراین ای برادران* من ،ای مقدّسینی كه در دعوتی
�آسمانی شریک هستید ،به عیسی كه رسول و كاهن
اعظم ایمان ماست چشم بدوزید2 ،تا بدانید چقدر به خدایی
كه او را برای انجام این كار برگزید ،وفادار بود ،همانطور كه
روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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موسی نیز در تمام خانۀ خدا وفادار بود3 .کسیکه خانهای بنا
میکند ،بیش از خود خانه سزاوار احترام است ،به همین نحو
عیسی نیز بیش از موسی شایسته احترام است4 .هر خانه البتّه
سازندهای دارد ،ا ّما خدا سازندۀ همۀ چیزهاست5 .موسی در
تمام خانۀ خدا مانند یک خادم باوفا خدمت میکرد تا دربارۀ
پیامی كه بعدها میباید اعلام شود ،شهادت دهد6 .ا ّما مسیح
به عن���وان فرزند و صاحب خانهای وفادار اس���ت .ما �آن خانه
هستیم ،به ش���رطی كه �آن اعتماد و اطمینانی را كه به ما امید
میبخشد تا به �آخر محكم نگاه داریم.
آرامی قوم خدا

7زیرا چنانکه روحالقدس میفرماید:
«امروز اگر صدای خدا را بشنوید،
 8مانند زمانیکه در بیابان سركشی میکردید ،تم ّرد
نكنید.
در �آن زمان نیاکان شما در بیابان مرا �آزمودند.
�	9آری ،نیاکان شما با وجود �آنكه �آنچه در چهل سال كرده
بودم دیدند،
باز مرا امتحان كردند و �آزمودند.
 10به این سبب به �آن قوم خشمگین شدم و گفتم:
افكار �آنها منحرف است و هرگز راههای مرا نیاموختند
 11و در خشم خود سوگند یاد كردم كه
�آنها به �آرامی من نخواهند رسید».
12ای برادران* من ،مواظب باشید در میان شما كسی نباشد
كه قلبی �آنقدر شریر و بیایمان داشته باشد كه از خدای زنده
رویگردان شود13 .در عوض ،برای �آنكه هیچیک از شما فریب
گناه را نخورد و متم ّرد نشود ،باید همیشه تا زمانیکه كلمۀ «امروز»
را بكار میبریم ،یكدیگر را تشویق نمایید14 .زیرا اگر ما اعتماد
اولیۀ خود را تا به �آخر نگاه داریم با مسیح شریک هستیم،
15یا چنانکه كتابمقدّس میفرماید:
«امروز اگر صدای او را بشنوید،
مانند زمانیکه سركشی كردید ،تم ّرد نكنید».
16چه كسانی صدای خدا را شنیدند و سركشی كردند؟ �آیا
همان كسانی نبودند كه با هدایت موسی از مصر بیرون �آمدند؟
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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17و خدا نسبت به چه كسانی مدّت چهل سال خشمگین بود؟
�آیا نسبت به همان كس���انی نبود كه گناه ورزیدند و در نتیجه
اجسادشان در بیابانها افتاد؟ 18و خدا برای چه كسانی سوگند
یاد كرد كه به �آرامی او نخواهند رسید؟ مگر برای كسانی نبود
كه به هیچوجه حاضر نشدند به او توکّل نمایند؟ 19پس میبینیم
كه بیایمانی ،مانع ورود �آنها به �آرامی موعود گردید.
پس چون این وعدۀ ورود به �آرامی هنوز باقی اس���ت،
ما باید بسیار مواظب باشیم ،مبادا كسی در میان شما
پیدا شود كه این فرصت را از دست داده باشد2 .زیرا در واقع
ما نیز مثل �آنان مژده را شنیدهایم ،ا ّما این پیام برای �آنان فایدهای
نداشت ،زیرا وقتی �آن را شنیدند با ایمان به �آن گوش ندادند.
3ما چون ایمان داریم به �آرامی او دس���ت مییابیم .گرچه كار
خدا در موقع �آفرینش جهان پایان یافت ،او فرموده است:
«در خشم خود سوگند یاد كردم كه،
�آنها هرگز به �آرامی من داخل نخواهند شد».

4

4زیرا کتابمقدّس در جایی دربارۀ روز هفتم چنین میگوید:
«خدا در روز هفتم از كار خود �آرامش گرفت».
5با وجود این ،خدا در �آیۀ فوق میفرماید:
«هرگز به �آرامی من نخواهند رسید».
6پ���س چون هنوز ع ّدهای فرصت دارند به �آن وارد ش���وند و
همچنین چون �آنانی كه اول بشارت را شنیدند از روی نافرمانی
و بیایمانی به �آن وارد نشدند7 ،خدا روز دیگری یعنی «امروز»
را تعیین میکند ،زیرا پس از سالیان دراز به وسیلۀ داوود سخن
گفته و با كلماتی كه پیش از این نقل شد میفرماید:
«امروز اگر صدای او را بشنوید ،تم ّرد نكنید».
8اگر یوشع به �آنان �آرامی میبخشید ،بعدها خدا دربارۀ روز
دیگری چنین سخن نمیگفت9 .بنابراین استراحت دیگری مثل
استراحت روز سبت در انتظار قوم خداست10 .زیرا هركس به
�آرامی الهی وارد ش���ود ،مثل خود خدا از كار خویش دس���ت
میکشد11 .پس سخت بكوش���یم تا به �آرامی او برسیم .مبادا
كسی از ما گرفتار همان نافرمانی و بیایمانی كه قبلا ً نمونهای
از �آن را ذكر كردیم ،بشود.
12زیرا كلام خدا ،زنده و ف ّعال و از هر شمش���یر دو َدم تیزتر
است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ
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میکند و ن ّیات و اغراض دل انسان را �آشكار میسازد13 .در
�آفرینش چیزی نیست كه از خدا پوش���یده بماند .همهچیز در
برابر چشمان او برهنه و رو باز اس���ت و همۀ ما باید حساب
خود را به او پس بدهیم.
برتری عیسی بر كاهنان اعظم

14پس چون ما كاهنی به این بزرگی و عظمت داریم كه به
عرش برین رفته اس���ت ،یعنی عیسی پسر خدا ،اعتراف ایمان
خود را محكم نگاه داریم؛ 15زیرا كاهن اعظم ما كسی نیست
كه از همدردی با ضعفهای ما بیخبر باشد ،بلكه كسی است
كه درس���ت مانند ما از هر لحاظ وسوسه ش���د ،ولی مرتكب
گناه نگردید16 .پس بیایید ت���ا با دلیری به تختفیض بخش
خدا نزدیک ش���ویم تا رحمت یافته و در وق���ت احتیاج از او
فیض یابیم.
هر كاهن اعظم از میان مردم برگزیده میشود تا نمایندۀ
مردم در حضور خدا باشد .او بهخاطر گناهان انسان،
هدایایی تقدیم خدا نموده و مراس���م قربانی را انجام میدهد.
2چون خود او دچار ضعفهای انسانی است ،میتواند با جاهلان
و خطاكاران همدردی كند3 .ولی به علّت ضعف خود مجبور
اس���ت نه تنها برای گناهان مردم بلكه بهخاطر گناهان خویش
نیز قربانی بنماید4 .هیچکس اختیار ندارد این افتخار را نصیب
خود بس���ازد بلكه فقط با دعوت خدا به این مقام میرس���د،
همانطور كه هارون رسید.
5مسیح هم همینطور ،او افتخار كاهن اعظم شدن را برای
خود اختیار نكرد ،بلكه خدا به او فرمود:
«تو پسر من هستی،
امروز پدر تو شدهام».

5

6و نیز در جای دیگر میفرماید:
«تو تا ابد كاهن هستی،
كاهنی در رتبۀ 'ملکیصدق'»
7عیس���ی در زمان حیات خود بر روی زمین با اشک و ناله
از درگاه خدایی كه به رهایی او از مرگ قادر بود دعا كرد و
حاجت خویش را خواست و چون کاملا ً تسلیم بود ،دعایش
مستجاب شد8 .اگر چه پسر خدا بود ،اطاعت را از راه تح ّمل
درد و رنج �آموخت 9و وقتی به كمال رسید ،سرچشمۀ نجات
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ابدی برای همۀ ایمانداران خود گردید10 ،و خدا لقب كاهن
اعظم ،كاهنی به رتبۀ ملکیصدق را به او داد.
خطر دوری از خدا

11دربارۀ او مطالب زیادی برای گفتن داریم ،ولی ش���رح �آن
برای شما كه در فهم این چیزها كودن شدهاید دشوار است.
12شما كه تا این موقع میبایست معلّم دیگران میشدید ،هنوز
احتیاج دارید كه پیام خدا را از الفبا به شما تعلیم دهند .شما
به جای غذای قوی به ش���یر احتیاج دارید13 .کس���یکه فقط
ش���یر میخورد ،طفل است و در تشخیص ح ّق از باطل تجربه
ندارد14 .ا ّما غذای قوی برای بزرگسالان و برای كسانی است،
كه قوای ذهنی �آنها با تمرینهای طولانی پرورش یافته است تا
بتوانند نیک و بد را از هم تشخیص بدهند.
پس دروس ابتدایی مس���یح ّیت را پش���ت سر بگذاریم
و به س���وی بلوغ پیش برویم .ما نباید همان مقدّمات
ا ّولیه مانند توبه از کارهای بیهوده ،ایمان به خدا2 ،تعلیم دربارۀ
تعمیدهای مختلف و دستگذاری و قیامت مردگان و كیفر ابدی
را تكرار كنیم�3 .آری به امید خدا جلو خواهیم رفت.
4زیرا �آنانی كه از نور الهی من ّور شدهاند و طعم عطیۀ �آسمانی
را چشیدهاند و در روحالقدس نصیبی دارند 5و نیكویی كلام
خدا را در وجود خود درک کردهاند و نیروهای جهان �آینده را
احس���اس نمودهاند6 ،اگر بعد از اینهمه بركات ،باز از ایمان
دور شوند ،محال است كه بار دیگر �آنان را به توبه كشانید،
زیرا با دستهای خود ،پسر خدا را بار دیگر به صلیب میخكوب
میکنند و او را در برابر همه رسوا میسازند.
7اگر زمین ،بارانی را كه بر �آن میبارد ،جذب كند و محصول
مفیدی برای كارندگان خود به بار �آورد ،از طرف خدا بركت
میباید8 .ا ّما اگر �آن زمین خار و خس و علفهای هرزه به بار
�آورد ،زمینی بیفایده است و احتمال دارد مورد لعنت خدا قرار
گیرد و در �آخر محكوم به سوختن خواهد شد.
9ا ّما ای عزیزان ،در مورد شما اطمینان داریم كه حال و وضع
بهتری دارید و این نشانۀ نجات شماست10 .خدا با انصاف است
و همۀ كارهایی را كه ش���ما کردهاید و محبتّی را كه به نام او
نشان دادهاید فراموش نخواهد كرد .مقصود من �آن كمكی است
كه به دوستان مسیحی خود کردهاید و هنوز هم میکنید11 .ا ّما
�آرزو میکنیم كه همۀ شما همان اشتیاق شدید را نشان دهید تا

6
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سرانجام امید شما از ق ّوه به فعل در �آید12 .ما نمیخواهیم كه
شما تنبل باشید ،بلكه میخواهیم از �آنانی كه به وسیلۀ ایمان
و صبر ،وارث وعدهها میشوند ،پیروی كنید.
وعدۀ الهی

13وقت���ی خدا به ابراهیم وعده داد ،به نام خود س���وگند یاد
كرد ،زیرا كس���ی بزرگتر نبود كه به نام او س���وگند یاد كند.
14وعدۀ خدا این بود:
«سوگند میخورم كه تو را به فراوانی بركت دهم و فرزندان
تو را كثیر گردان���م15 ».پس از �آنکه ابراهیم با صبر زیاد انتظار
كشید ،وعدۀ خدا برای او به انجام رسید16 .در میان �آدمیان
مرس���وم اس���ت كه به چیزی بزرگتر از خود سوگند بخورند و
�آنچه مباحثات را خاتمه میدهد معمولا ً یک س���وگند است.
17همچنین خدا وقتی م یخواست صریحتر و واضحتر به وارثان
وعده نش���ان دهد كه مقاصد او غیرقابل تغییر است� ،آن را با
سوگند ت�أیید فرمود18 .پس در اینجا دو امر غیرقابل تغییر (یعنی
وعده و سوگند خدا) وجود دارد كه محال است خدا در �آنها
دروغ بگوید .پس ما كه به او پناه بردهایم ،با دلگرمی بس���یار
به امیدی كه او در برابر ما قرار داده اس���ت متو ّسل میشویم.
�19آن امی���دی كه ما داریم مثل لنگری برای جانهای ماس���ت.
�آن امید ،قوی و مطمئن اس���ت كه از پردۀ معبد گذشته و به
مق ّدسترین مکان وارد میشود؛ 20جاییکه عیسی از جانب ما
و قبل از ما وارد شده و در رتبۀ كهانت ملکیصدق تا به ابد
كاهن اعظم شده است.

7

ملکیصدق  -نمونهای از مسیح

این ملکیصدق ،پادشاه «سالیم» و كاهن خدای متعال
بود .وقتی ابراهیم بعد از شكست دادن پادشاهان باز
میگشت ،ملکیصدق با او ملاقات کرده ،بركت داد 2و ابراهیم
دهیک هر چیزی را كه داشت به او داد( .نام او در مقام اول
به معنای «پادش���اه نیكویی» و بعد پادشاه سالیم یعنی «پادشاه
صلح و سلامتی» است3 ).از پدر و مادر و دودمان و نسب یا
تولّد و مرگ او نوشتهای در دست نیست .او نمونهای از پسر
خدا و كاهنی برای تمام اعصار است.
4ملکیصدق چه شخص مهمی بود كه حتّی پدر ما ابراهیم،
دهیک غنایم خود را به او داد5 .درست است كه شریعت ،به
فرزندان لاوی كه به مقام كاهنی میرسند ،فرمان میدهد كه از
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مردم یعنی از قوم خود دهیک بگیرند ،اگرچه همه �آنان فرزندان
ابراهیم هس���تند6 .ا ّما ملکیصدق با وجود اینكه از نسل �آنها
نیست ،از ابراهیم دهیک گرفته است و بركات خود را به كسی
داد ك���ه خدا به او وعدههای زیادی داده بود 7و هیچ ش���كّی
نیس���ت كه بركت دهنده از بركت گیرنده مهمتر است8 .از
یک طرف كاهنان كه انسانهای فانی هستند دهیک میگیرند
و از طرف دیگر ،ملکیصدق� ،آن کسیکه کتابمقدّس زنده
بودنش را ت�أیید میکند ،دهیک میگرفت9 .بنابراین ما میتوانیم
بگوییم كه وقتی ابراهیم دهیک م���یداد ،لاوی نیز كه گیرندۀ
دهیک بود به وسیلۀ شخص ابراهیم به ملکیصدق دهیک داده
اس���ت10 .وقتی ملکیصدق با ابراهیم ملاقات كرد ،لاوی در
صلب او بود.
11حال اگر كمال به وسیلۀ كاهنان رتبۀ لاوی می ّسر میشد،
(فراموش نشود كه در دوران این كاهنان ،شریعت به مردم داده
شد ).چه نیازی بود به ظهور كاهن دیگری به رتبۀ ملکیصدق
و نه به رتبۀ هارون؟ 12هر تغییری در رش���تۀ كاهنان ،مس���تلزم
تغییر شریعت اس���ت13 .کس���یکه این چیزها دربارهاش گفته
شده است ،از فرزندان لاوی نبود بلكه عضو طایفهای بود كه
هیچکس هرگز از �آن طایفه پیش قربانگاه خدمت نكرده بود.
14مسلّم است كه خداوند ما از طایفۀ یهوداست .طایفهای كه
موسی وقتی دربارۀ كاهنان صحبت میکرد ،هیچ اشارهای به
�آن نكرده است.
کاهن دیگری همانند ملکیصدق

15این موضوع باز هم روشنتر میشود؛ �آن کاهن دیگری که
ظهور میکند ،کسی مانند ملکیصدق است16 .او به وسیلۀ
قدرت یک حیات بیزوال ،به كهانت رس���ید و نه بر اس���اس
تورات17 ،زیرا كلام خدا دربارۀ او چنین شهادت میدهد:
«تو تا به ابد كاهن هستی ،كاهنی به رتبۀ ملکیصدق».
18پس قانون ا ّولیه ب���ه این علّت كه بیاثر و بیفایده بود لغو
گردید19 ،زیرا شریعت موس���ی هیچکسی یا هیچ چیزی را به
كمال نمیرسانید ،ولی امید بهتری جای �آن را گرفته است و
این همان امیدی است كه ما را به حضور خدا می�آورد.
20بهعلاوه ملکیصدق با یاد كردن سوگند ،كاهن گردید.
درصورتی كه لاویان بدون هیچ سوگندی كاهن شدند21 .ولی
م�أموریت عیسی با سوگند ت�أیید شد ،وقتی خدا به او فرمود:
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«تو تا به ابد كاهن هستی».
خداوند این را با سوگند یاد كرده
و به هیچ وجه قول او عوض نخواهد شد.
22پس پیمانی كه عیس���ی ضامن �آن اس���ت ،چقدر باید بهتر
باشد!
23تفاوت دیگر �آن این است :كه كاهنان طایفۀ لاوی بسیار
زیاد بودند ،زیرا مرگ� ،آنان را از ادامۀ خدمت باز میداشت.
24ا ّما عیسی همیشه كاهن است و جانشینی ندارد ،زیرا او تا
به ابد زنده است 25و به این سبب او قادر است همۀ كسانی
را كه به وسیلۀ او به حضور خدا م ی�آیند ،کاملا ً و برای همیشه
نجات بخشد ،زیرا او تا به ابد زنده است و برای �آنان شفاعت
میکند.
26در حقیقت این همان كاهنی است كه ما به او نیاز داریم.
كاهنی پاک ،بیغرض ،بی�آلای���ش ،دور از گناهكاران که به
مقامی بالاتر از تمام �آسمانها سرافراز گردید27 .او هیچ نیازی
ندارد كه مثل كاهنان اعظم دیگر ،همهروزه ،اول برای گناهان
خود و سپس برای گناهان مردم ،قربانی كند ،زیرا او خود را
تنها یکبار و �آن هم برای همیشه به عنوان قربانی تقدیم نمود.
28شریعت ،كاهنان اعظم را از میان �آدمهای ضعیف و ناقص
بر میگزیند ،ا ّما خدا بعد از ش���ریعت با بیان سوگند خویش،
پسری را برگزید كه برای همیشه كامل است.

8

عیسی  -كاهن اعظم ما

خلاصه �آنچه تا به حال گفتهایم این است كه ما چنین
كاهنی داریم كه در عالم بالا در دست راست تخت
خدای قادر مطلق نشسته اس���ت 2و به عنوان كاهن اعظم در
عبادتگاه و در �آن خیمۀ حقیقی كه به دس���ت خداوند ،نه به
دست انسان ،برپا شده است خدمت میکند.
3همچنین هر كاهن اعظم م�أمور است هدایایی تقدیم نموده
مراسم قربانی را انجام دهد .بنابراین ،كاهن ما نیز باید چیزی
برای تقدی م كردن داشته باشد4 .اگر عیسی هنوز بر روی زمین
میبود ،ب���ه عنوان یک كاهن خدمت نمیک���رد ،زیرا كاهنان
دیگری هس���تند كه هدایایی را كه شریعت مق ّرر كرده است،
تقدیم كنند5 .ا ّما خدمتی كه این كاهنان میکنند ،فقط نمونه
و س���ایهای از �آن خدمت �آسمانی و واقعی است .وقتی موسی
2236

عبرانیان 8

میخواست خیمۀ مقدّس را بسازد ،خدا با ت�أكید به او دستور
داده گفت:
«دقّ���ت كن كه هر چیزی را ب���ر طبق نمونهای كه بر فراز
كوه به تو نش���ان داده ش���د ،بس���ازی6 ».ا ّم���ا در حقیقت
خدمتی كه به عیس���ی عطا شد از خدمت لاویان به مراتب
بهتر است؛ زیرا این پیمانی كه او میان خدا و انسان ایجاد
ك���رده بهتر اس���ت ،چون ای���ن پیمان بر وعدهه���ای بهتری
اس���توار اس���ت.
7اگر �آن پیمان ا ّولیه بدون نقص میبود ،هیچ نیازی نبود كه
پیمان دیگری جای �آن را بگیرد8 ،ا ّما خداوند از قوم خود ایراد
گرفته و میفرماید:
«زمانی خواهد �آمد
كه من پیمان تازهای با قوم اسرائیل و با خاندان یهودا
میبندم».
خداوند میگوید،
« 9این پیمان تازه مانند �آن پیمانی نخواهد بود كه با اجداد
ایشان بستم،
در روزی كه دست �آنها را گرفته و به بیرون از مصر
هدایتشان نمودم،
زیرا �آنها طبق �آن پیمان عمل نكردند»،
و خداوند میفرماید:
«پس من هم از �آنان روی گردان شدم».
 10و خداوند میفرماید:
«این است پیمانی كه پس از �آن زمان با قوم اسرائیل
خواهم بست:
قوانین خود را در افكار �آنان خواهم گذاشت
و �آن را بر دلهایشان خواهم نوشت.
من خدای �آنان و �آنان قوم من خواهند بود.
 11دیگر احتیاجی نیست كه �آنان به همشهریان خود تعلیم
دهند
یا به یکدیگر بگویند:
خدا را بشناس،
زیرا همه از بزرگ تا كوچک مرا خواهند شناخت.
 12در مقابل خطاهای �آنها بخشنده خواهم بود
و دیگر گناهان �آنان را هرگز بهیاد نخواهم �آورد».
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13خدا وقتی دربارۀ پیمان تازه سخن میگوید ،پیمان اولی را
منسوخ میشمارد و هرچه كهنه و فرسوده شود بزودی از بین
خواهد رفت.

9

عبادت زمینی و آسمانی

پیمان اول شامل �آداب و رسوم مذهبی و عبادتگاه زمینی
بود2 ،خیمهای كه از دو قسمت تشكیل شده بود :در
قسمت بیرونی �آن یعنی در مکان مقدّس ،چراغ پایه و میز نان
مقدّسی که به خدا تقدیم شده بود ،قرار داشت3 .در پشت
پرده دوم ،اتاقی بود كه مق ّدسترین مکان نام داشت�4 .آتشدان
ز ّرین كه برای سوزانیدن بخور بكار میرفت و صندوقچۀ پیمان
كه تماماً از طلا پوشیده شده بود در �آنجا بود� .آن صندوقچه
محتوی ظرف ز ّرینی ب���ا نان َمنّا بود و عصای ش���كوفه كردۀ
هارون و دو لوح پیمان كه بر �آن ده احکام نوش���ته شده بود،
قرار داشت5 .در بالای این صندوقچه فرشتگان نگهبان پرجلال
خدا ،بر تخت رحمت سایه گسترده بودند .اكنون فرصت �آن
نیست كه هر چیزی را به تفصیل شرح دهیم.
6پس از اینکه همۀ این چیزها �آماده شد ،كاهنان هر روز به
قسمت بیرونی �آن داخل میشوند تا وظایف خود را انجام دهند،
7ا ّما فقط كاهن اعظم میتواند به مق ّدسترین مکان برود و �آن
هم س���الی یکبار! و با خودش خون میبرد تا بهخاطر خود و
بهخاطر گناهانی كه مردم از روی نادانی کردهاند� ،آن را تقدیم
نماید8 .روحالقدس به این وس���یله به ما می�آموزد كه تا وقتی
خیمۀ بیرونی هنوز برپاست ،راه مق ّدسترین مکان به سوی ما
باز نشده است9 .این امر به زمان حاضر اشاره میکند و نشان
میدهد كه هدایا و قربانیهایی كه به پیش���گاه خداوند تقدیم
میشد ،نمیتوانست به عبادتكننده �آسودگی خاطر ببخشد.
10اینها فقط خوردنیها و نوشیدنیها و راههای گوناگون تطهیر
و قوانین مربوط به بدن انس���ان میباش���ند و ت���ا زمانیکه خدا
همهچیز را اصلاح كند ،دارای اعتبار هستند.
11ا ّما وقتی مس���یح به عنوان كاهن اعظ���م و �آورندۀ بركات
س���ماوی �آینده ظهور كرد ،به خیمهای بزرگتر و كاملتر كه به
دستهای انسان ساخته نشده و به این جهان مخلوق تعلّق ندارد،
وارد شد12 .وقتی عیسی یکبار و برای همیشه وارد مق ّدسترین
مکان شد ،خون ُبزها و گوسالهها را با خود نبرد ،بلكه با خون
خود به �آنجا رفت و نجات جاودان را برای ما فراهم ساخت.
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13زیرا اگر خون ُبزها و گاوان نر و پاشیدن خاكستر گوسالۀ ماده
میتواند �آنانی را كه جسماً ناپاک بودهاند پاک سازد14 ،چقدر
بیشتر خون مسیح انسان را پاک میگرداند! او خود را به عنوان
قربانی كامل و بدون نقص به وسیلۀ روح جاودانی به خدا تقدیم
كرد .خون او وجدان ما را از کارهای بیهوده پاک خواهد كرد
تا ما بتوانیم خدای زنده را عبادت و خدمت كنیم.
15به این جهت او واسطۀ یک پیمان تازه است تا کسانیکه
از طرف خدا خوانده ش���دهاند ،ب���ركات جاودانی را كه خدا
وعده فرموده است ،دریافت كنند .این كار عملی است ،زیرا
مرگ او وسیلۀ �آزادی و �آمرزش از خطاهایی است كه مردم در
زمان پیمان اول مرتكب شده بودند.
16برای اینکه یک وص ّیتنامه اعتبار داشته باشد ،باید ثابت
ش���ود كه وص ّیت كننده مرده است17 .زیرا وص ّیتنامه بعد از
مرگ معتبر است و تا زمانیکه وص ّیتكننده زنده است ،اعتباری
ندارد18 .و به این علّت است كه پیمان اول بدون ریختن خون
نتوانست اعتبار داشته باشد19 .زیرا وقتی موسی همۀ فرمانهای
شریعت را به مردم رسانید ،خون ُبز و گوساله را گرفته با �آب و
پشم قرمز و زوفا بر خود كتاب و بر همۀ مردم پاشید 20و گفت:
«این خون ،پیمانی را كه خدا برای ش���ما مق ّرر فرموده است،
ت�أیید میکن���د21 ».به همان طریق او همچنین بر خیمۀ مقدّس
و بر تمام ظروفی كه برای خدمت خدا به كار میرفت ،خون
پاشید 22و در واقع بر طبق شریعت تقریباً همهچیز با خون پاک
میشود و بدون ریختن خون� ،آمرزش گناهان وجود ندارد.
عیسی ،قربانی گناه

23پس اگر این چیزها كه نمونههایی از حقایق �آسمانی هستند،
باید به این طرز پاک شوند ،مسلّم است كه واقع ّیات �آسمانی
احتیاج به قربانیهای بهتری دارند24 .زیرا مسیح به �آن عبادتگاهی
كه ساختۀ دستهای انسان و فقط نشانهای از �آن عبادتگاه واقعی
باشد وارد نشده است ،بلكه او به خو ِد �آسمان وارد شد تا در
حال حاضر از جانب ما در پیشگاه خدا حضور داشته باشد.
25كاهن اعظم هر س���ال به مق ّدسترین مکان وارد میشود و
خون تقدیم میکند ،ولی نه خون خودش را ،ا ّما عیسی برای
تقدیم خود به عنوان قربانی ،فقط یکبار به �آنجا وارد ش���د.
26اگر چنان میش���د ،او میبایست از زمان خلقت عالم تا به
امروز بارها متح ّمل مرگ شده باشد ،ولی چنین نشد؛ زیرا او
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فقط یکبار و �آن هم برای همیشه در زمان �آخر ظاهر شد تا با
مرگ خود به عنوان قربانی ،گناه را از بین ببرد27 .همانطور
كه همه باید یکبار بمیرند و بعد از �آن برای داوری در حضور
خدا قرار گیرند28 ،مس���یح نیز یکبار به عنوان قربانی تقدیم
شد تا بار گناهان �آدمیان را به دوش گیرد و بار دوم كه ظاهر
شود برای ك ّفارۀ گناهان نخواهد �آمد ،بلكه برای نجات �آنانی
كه چشم به راه او هستند ،می�آید.
شریعت موسی تصویر كاملی از حقایق �آسمانی نبود،
بلكه فقط از پیش دربارۀ چیزهای نیكوی �آینده خبر
میداد .مثلا ً سال به سال طبق شریعت همان قربانیها را تقدیم
میکردند ولی با این وجود ،عبادتكنندگان نتوانستند به كمال
برسند2 .اگر این عبادتكنندگان فقط یکبار از گناهان خود
پاک میشدند ،دیگر خود را گناهكار نمیدانستند و تمام این
قربانیها موقوف میشد3 .ا ّما در عوض این قربانیها همهساله
گناهان �آنها را بهیادشان م ی�آورد4 ،زیرا خون گاوها و ُبزها هرگز
نمیتواند گناهان را برطرف نماید.
5ب���ه این جهت وقتی مس���یح میخواس���ت ب���ه جهان بیاید
فرمود:
«تو خواهان قربانی و هدیه نبودی.
ا ّما برای من بدنی فراهم كردی.
 6از قربانیهای سوختنی و قربانیهای گناه خشنود نبودی.
�	7آنگاه گفتم ای خدا ،من حاضرم
و چنانکه در كتاب تورات �آمده است،
من �آمدهام تا ارادۀ تو را بجا �آورم».
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8او اول میگوید« :خواهان قربانی و هدیه و قربانیهای سوختنی
و قربانیهای گناه نبودی و از �آنها خشنود نمیشدی( ».با وجود
این كه اینها بر طبق شریعت تقدیم میشوند�9 ).آنگاه میگوید:
«من �آمدهام تا ارادۀ تو را بجا �آورم ».به این ترتیب خدا قربانیهای
پیشین را منسوخ نموده و قربانی مسیح را به جای �آنها برقرار
کرده است10 .پس وقتی عیسی مسیح ارادۀ خدا را بجا �آورد
و بدن خود را یکبار و �آن هم برای همیش���ه به عنوان قربانی
تقدیم كرد ،ما از گناهان خود پاک شدیم.
11هر كاهنی همهروزه پیش قربانگاه میایستد و خدمت خود
را انجام میدهد و یک نوع قربان���ی را مكرراً تقدیم میکند،
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قربانیای كه هرگز قادر به بر طرف ساختن گناه نیست12 .ا ّما
مسیح برای همیش���ه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود
و بعد از �آن در دست راست خدا نشست13 .و در �آنجا منتظر
است تا دشمنانش پایانداز او گردند14 .پس او با یک قربانی،
افرادی را كه خدا تقدیس میکند ،برای همیشه كامل ساخته
است.
15در اینجا ما گواهی روحالقدس را نیز داریم .او قبل از همه
میگوید:
« 16این است پیمانی كه پس از �آن زمان با �آنان خواهم
بست».
خداوند میفرماید:
«احكام خویش را در دلهای �آنان میگذارم
و �آنها را بر افكارشان خواهم نوشت».
17و بعد از �آن میفرماید« :من هرگز گناهان و خطاهای �آنان را
بهیاد نخواهم �آورد18 ».پس وقتی این گناهان �آمرزیده شدهاند
دیگر نیازی به قربانی گناه نیست.
آمادگی برای رسیدن به حضور خدا

19پس ای برادران* ،ما به وسیلۀ خون عیسی مسیح اجازه یافتهایم
كه با شهامت 20از راه تازه و زندهای كه مسیح از میان پرده به
روی ما باز كرده است ،یعنی به وسیلۀ بدن خود ،به مق ّدسترین
مکان وارد شویم21 .چون ما كاهن بزرگی داریم كه بر خاندان
خدا گمارده شده است22 ،از صمیم قلب و از روی ایمان كامل
دلهای خود را از اندیشههای گناه�آلود پاک ساخته و بدنهایمان
را با �آب خالص بش���وییم و به حضور خدا بیاییم23 .امیدی را
كه به �آن معترفیم محكم نگاه داریم ،زیرا او كه به ما وعده داده
است ،به وعدههای خود وفا میکند24 .برای پیشی جستن در
مح ّبت و کارهای نیكو یكدیگر را تشویق كنیم25 .از جمعشدن
با یکدیگر در مجالس كلیسایی غفلت نكنیم چنانکه بعضیها به
این عادت کردهاند؛ بلكه باید یكدیگر را بیشتر تشویق نماییم،
مخصوصاً در این زمان كه روز خداوند نزدیک میشود.
26زیرا اگر ما پس از شناخت كامل حقیقت ،عمداً به گناه
خود ادام���ه دهیم ،دیگر هیچ قربانیای ب���رای گناهان ما باقی
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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نمیماند! 27بلكه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم
مهلک الهی كه دشمنان خدا را میسوزاند ،در انتظار ماست.
28اگر كسی به شریعت موسی بیاعتنایی میکرد ،بدون تر ّحم
به گواهی دو یا سه شاهد كشته میشد29 .پس اگر كسی پسر
خدا را تحقیر نموده و خونی را كه پیمان بین خدا و انسان را
اعتبار بخش���یده و او را از گناهانش پاک ساخته است ،ناچیز
شمارد و به روح پرفیض خدا اهانت نماید ،با چه كیفر شدیدتری
روبهرو خواهد شد! 30زیرا ما میدانیم چه کسی گفت« :انتقام
از �آن من است ،من تلافی خواهم كرد ».و «خداوند قوم خود
را داوری خواهد نمود31 ».چه هولناک و مخوف است افتادن
در دستهای خدای زنده!
32ش���ما باید زمان گذش���ته را بهیاد �آورید :وقتی که تازه به
نور الهی من ّور شدید و متح ّمل رنجهای عظیم گشتید و استوار
ماندید33 .شما بارها در معرض اهانت و بدرفتاری قرار گرفتید
و گاهی با کسانیکه چنین بدیها را میدیدند شریک و سهیم
بودید34 .شما با زندانیان هم درد بودید و وقتی اموال شما را بزور
میگرفتند ،با خوشرویی �آن را قبول میکردید چون میدانستید
كه صاحب چیزی هس���تید كه بمراتب بهتر ب���وده و تا به ابد
باقی میماند35 .بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید ،زیرا
پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت36 .شما به صبر بیشتری
احتیاج دارید تا ارادۀ خدا را انجام داده ،بركات موعود را به
دست �آورید37 .چنانچه کتابمقدّس میگوید:
«دیگر طولی نخواهد كشید
و �آنکه قرار است بیاید،
خواهد �آمد و درنگ نخواهد كرد».
« 38شخص نیكو به وسیلۀ ایمان زندگی خواهد كرد،
ا ّما اگر كسی از من رویگردان شود،
از او خشنود نخواهم بود».
39ولی ما جزء �آنان نیستیم كه رویگردان شده و هلاک میشوند .ما
ایمان داریم و این ایمان منجر به نجات جانهای ما خواهد شد.

11

شاهكارهای ایمان

ایمان ،اطمینانی است به چیزهایی كه به �آن امیدواریم
و اعتقادی است به چیزهایی كه نمیبینیم2 .از راه
ایمان بود كه مردم در زمان گذشته مقبول خدا شدند.
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3از راه ایمان ،ما پی میبریم كه كاینات چگونه با كلام خدا
خلقت یافت به طوری که �آنچه دیدنی است از �آنچه نادیدنی
است به وجود �آمد.
4و ایمان باعث شد كه قربانی هابیل بیشتر از قربانی قائن مقبول
خدا گردد و او با �آن ایمان در حضور خدا کاملا ً نیک محسوب
شد ،زیرا خدا هدایای او را قبول فرمود و اگرچه او مرده است،
ولی هنوز به وسیلۀ ایمان خود با ما سخن میگوید.
5از راه ایمان« ،خنوخ» بدون چشیدن طعم مرگ به حیات
دیگر انتقال یافت .اثری از او یافت نشد ،زیرا خدا او را ُبرده
بود چون پیش از �آنكه به حیات دیگر انتقال یابد ،كلام خدا
دربارۀ او ش���هادت داده گفته بود كه او خدا را خشنود كرده
اس���ت 6و بدون ایمان محال است كه انسان خدا را خشنود
سازد ،زیرا هركس به سوی خدا م ی�آید ،باید ایمان داشته باشد
كه او هست و به جویندگان خود پاداش میدهد.
7وقتی نوح اخطارهای خدا را دربارۀ امور �آینده كه او هنوز
نتوانسته بود ببیند ،شنید ،از روی ایمان از خدا اطاعت كرد و
برای نجات خانوادۀ خویش كش���تیای ساخت .به این وسیله
جهان را محكوم کرد و نیكی مطلق را كه از راه ایمان حاصل
میشود به دست �آورد.
8ایمان ،باعث ش���د كه وقتی ابراهیم دستور خدا را دایر بر
اینکه او باید به س���رزمینی برود كه قرار ب���ود بعدها مالک �آن
بشود ،ش���نید ،اطاعت كرد و بدون �آنکه بداند كجا میرود،
حركت كرد9 .او از روی ایمان مثل یک بیگانه در س���رزمینی
كه خدا به او وعده داده بود ،س���رگردان ش���د و با اسحاق و
یعقوب كه در �آن وعده با او ش���ریک بودند ،در چادر زندگی
كرد10 .ابراهیم چنین كرد ،چون در انتظار شهری بود با بنیاد
استوار كه معمار و سازندهاش خداست.
11از روی ایمان ،ساره با وجود این كه از سن باروری گذشته
بود ،قدرت تولید نسل یافت ،زیرا مطمئن بود كه خدا به قول
خود وفا میکند 12و به این س���بب از یک مرد� ،آن هم مردی
تقریباً مرده ،نسلهای بیشماری مثل ستارگان �آسمان و یا شنهای
ساحل دریا پدید �آمدند.
13تمامی این اشخاص در ایمان مردند ،بدون اینکه صاحب
بركات موعود ش���وند ،ا ّما انجام وعدهه���ا را از دور دیده و با
شادی در انتظار �آنها بودند و به این حقیقت شهادت دادند كه
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در این جهان ،غریب و بیگانهاند�14 .آنها كه خود را غریب و
بیگانه میدانند صریحاً نشان میدهند كه هنوز به دنبال وطنی
برای خ���ود میگردند15 .اگر �آنها هن���وز برای زمینی كه ترک
كرده بودند ،دلتنگ میبودند ،فرصت كافی داشتند كه به �آنجا
بازگردن���د16 .ا ّما در عوض میبینیم كه �آنها مش���تاق مملكتی
بهتر -یعنی مملكتی �آس���مانی -هستند .به این جهت خدا عار
ندارد كه خدای �آنان خوانده شود ،زیرا شهری برای �آنان �آماده
كرده است.
17از روی ایمان ،ابراهیم در وقت �آزمایش اسحاق را به عنوان
قربانی به خدا تقدیم نمود� .آری ،این مرد كه وعدههای خدا
را پذیرفته بود ،حاضر ش���د یگانه فرزند خود را به خدا تقدیم
نماید18 ،با اینکه خدا به او گفته بود نسل او از اسحاق خواهد
بود19 .ابراهیم خاطرجمع بود كه خدا قادر اس���ت اسحاق را
حتّی پس از مرگ زنده گرداند .به عبارت دیگر او را به صورت
نمونهای از مردگان باز یافت.
20ایمان باعث شد كه اسحاق یعقوب و عیسو را بركت دهد
و از امور �آینده سخن گوید.
21ایمان باعث شد كه یعقوب وقتی مشرف به موت بود ،هر
دو فرزند یوس���ف را بركت دهد و درحالیکه بر عصای خود
تكیه زده بود ،خدا را عبادت نماید.
22از راه ایمان ،یوس���ف در پایان عم���ر خویش دربارۀ رفتن
اسرائیل از مصر سخن گفت و به �آنان دستور داد با استخوانهای
او چه كنند.
23وقتی موسی متولّد ش���د و والدینش دیدند كه او كودک
زیبایی بود� ،آنها از روی ایمان او را مدّت سه ماه در منزل پنهان
كردند و از نافرمانی از دستور پادشاه نترسیدند.
24ایمان باعث ش���د كه وقتی موسی به سن بلوغ رسید ،از
مقام و لقب «پس���ر دختر فرعون» بودن صرفنظر نموده �آن را
رد كند 25و تح ّمل سختیها با اقوام خدا را به ل ّذتهای زودگذر
گناه ترجیح دهد.
26ننگ و خاری بهخاطر مسیح را ثروتی عظیمتر از گنجهای
مصر دانست ،زیرا او به پاداش عالم �آینده چشم دوخته بود.
27ایمان باعث شد كه موسی مصر را ترک كند و از خشم
پادشاه نهراسد ،زیرا او مانند کسیکه خدای نادیده را همیشه
در جلوی چش���مان خود میبیند ثابت قدم بود28 .به وس���یلۀ
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ایمان ،موس���ی فصح را برقرار نمود و خون را پاشید تا فرشتۀ
مرگ ،نخستزادگان اسرائیل را نكشد.
29از راه ایمان بود كه قوم اسرائیل از دریای سرخ عبور كرد،
چنانکه گویی از زمین خشک میگذرد ،ا ّما وقتی مصریان سعی
كردند از �آن بگذرند ،غرق شدند.
30ایمان باعث ش���د كه دیوارهای ش���هر اریحا پس از �آنكه
قوم اس���رائیل هفت روز دور �آن رژه رفتند ،فرو ریزد31 .ایمان
باعث شد كه راحاب فاحشه برخلاف افراد سركشی كه كشته
شدند جان سالم بدر برد ،زیرا از جاسوسها با صلح و سلامتی
استقبال نمود.
32دیگر چه بگویم؟ وقت كافی ندارم كه داستانهای زندگی
جدعون ،باراق ،سامسون ،یفتاح ،داوود ،سموئیل و انبیا را نقل
كنم33 .از راه ایمان� ،آنها سلطنتها را برانداختند و عدل و
داد را برقرار ساختند و �آنچه را كه خدا به �آنها وعده داده بود،
به دست �آورند� .آنها دهان شیران را بستند�34 .آتش سوزان را
خاموش كردند .از َد ِم شمش���یر رهایی یافتند .در عین ضعف
و ناتوانی قدرت یافتند .در جنگ ش���جاع گشتند و لشکریان
دشمن را تارومار نمودند35 .زنها ،مردگان خود را زنده یافتند.
دیگران تا سرح ّد مرگ ،شكنجه دیدند و �آزادی را نپذیرفتند تا
سرانجام به حیاتی بهتر نایل شوند36 .دیگران با سختیهای بسیار
مانند استهزاها ،تازیانهها و حتّی زنجیر و زندان �آزموده شدند.
37سنگسار گردیدند و با ا ّره دو پاره گشتند و با شمشیر كشته
شدند� .آنها مل ّبس به پوست گوسفند و ُبز� ،آواره و سرگردان بودند
و متح ّمل فقر و تنگدس���تی و ظلم و جور میشدند38 .جهان
لیاقت �آنها را نداشت� .آنها در بیابانها و كوهستانها �آواره بودند
و در غارها و سوراخهای زمین پنهان میشدند.
39با اینکه �آنها همه بهخاطر ایمانش���ان مش���هور شدند ولی
وعدههای خدا برای هیچیک از �آنه���ا کاملا ً انجام نیافته بود،
40زیرا خدا برای ما نقشۀ بهتری داشت و �آن اینکه �آنها بدون
ما به كمال نرسند.

12

خدا ما را تنبیه میکند

پ���س اكنون كه گرداگرد ما چنین ش���اهدان امین
بیشماری قرار گرفتهاند ،ما باید از هر قید و بندی
و هر گناهی كه دست و پای ما را بسته است� ،آزاد شویم و با
پشتكار در میدانی كه در برابر ما قرار گرفته است ،بدویم2 .به
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عیسی كه ایمان ما را به وجود �آورده و �آن را كامل میگرداند،
چشم بدوزیم .چون او بهخاطر شادیای كه در انتظارش بود،
متح ّمل صلیب شد و به رسوایی مردن بر روی صلیب اهم ّیت
نداد و بر دست راست تخت الهی نشسته است.
3به �آنچه او متح ّمل ش���د و به ضدیّت و مخالفتی كه او از
طرف گناهكاران دید ،بیندیش���ید و م�أیوس و دلسرد نشوید.
4هنوز لازم نشده اس���ت كه شما در تلاش خود برضد گناه،
خون خود را بریزید�5 .آیا این قسمت امیدبخش از كتاب خدا،
كه شما را فرزندان خطاب میکند ،از یاد بردهاید؟
«ای فرزند من ،ت�أدیب خداوند را ناچیز نشمار
و وقتی او تو را سرزنش میکند ناامید نشو،
 6زیرا خداوند هرکه را دوست دارد ت�أدیب میکند،
و هركه را به فرزندی میپذیرد تنبیه مینماید».
7شما باید متح ّمل این سختیها بشوید ،زیرا این نشان میدهد
كه خدا با ش���ما مانند فرزندان خود رفت���ار میکند� .آیا هرگز
فرزندی بوده اس���ت ،كه به دس���ت پدر خویش ت�أدیب نشده
باشد؟ 8پس اگر شما مانند سایر پسران او ت�أدیب نشوید ،معلوم
است كه حرامزاده هس���تید و نه پسران حقیقی! 9ما نسبت به
پدران جس���مانیمان كه ما را ت�أدیب نمودن���د ،احترام لازم را
نش���ان دادهایم ،پس چقدر بیشتر باید مطیع پدر روحانی خود
باش���یم و زنده بمانیم10 .پدران جسمانی برای زمانی كوتاه بر
طبق صلاحدید خویش ،ما را ت�أدیب كردند ،ا ّما خدا بهخاطر
خیریّت ما اینکار را میکند تا مثل او پاک شویم11 .زمانیکه
تنبیه میشویم نه تنها برای ما خوشایند نیست ،بلكه دردناک
است ،ا ّما بعدها کسانیکه با چنین تنبیهی ت�أدیب شدهاند ،از
ثمرات �آرامش یک زندگی نیکو بهرهمند میشوند.
دستورها و اخطارها

12به دستها و پاهای سست و لرزان خود نیرو بخشید13 .در
راه راست گام بردارید تا نه تنها اعضای بیمار و معیوب شما ،از
مفاصل خود جدا نشوند ،بلكه نیروی اولیۀ خود را باز یابند.
14بكوش���ید تا با همۀ مردم با صلح و س���ازش رفتار كنید و
زندگی شما پاک و من ّزه باشد ،زیرا بدون �آن هیچکس خداوند
را نخواهد دید15 .از یكدیگر تو ّجه كنید .مبادا كسی در میان
شما از فیض خدا دور شود .مواظب باشید كه كسی در میان
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شما مثل گیاهی تلخ و زهر�آگین رشد نكند و موجب ناراحتی
بسیاری نگردد 16و مانند عیسو ،فاسدالاخلاق و كافر نباشد.
او حق نخس���تزادگی خود را به یک وعده غذا فروخت17 ،و
ش���ما میدانید كه اگرچه او بعداً میخواست �آن بركت را باز
به دست �آورد ،ولی پذیرفته نش���د ،زیرا راهی برای بازگشت
نداشت ،اگرچه او با ریختن اشک در پی �آن بود.
18شما پیش �آتش محسوس و مشتعل كوه سینا نیامدهاید و در
برابر تاریكی و تیرگی و گردباد 19و صدای شیپور و صداهایی
كه شنوندگان �آرزو داشتند دیگر �آنها را نشنوند ،قرار نگرفتهاید.
20زیرا �آنها نتوانستند فرمان خدا را كه میفرماید:
«حتّی اگر حیوانی به كوه نزدیک شود ،باید سنگسار گردد».
بپذیرند�21 .آن منظره چنان ترسناک بود كه خود موسی گفت:
«میترسم و میلرزم».
22ا ّما ش���ما در مقابل كوه صهیون و شهر خدای زنده یعنی
اورشلیم �آسمانی ایس���تادهاید و در برابر فرشتگان بیشمار 23و
مجلس جشن و اجتماع نخستزادگانی كه اسامی �آنان در عالم
بالا ثبت شده است و در برابر خدا -داور همه -و ارواح نیكان
قرار گرفتهاید 24و نزد عیسی ،واسطۀ پیمان تازه كه خون ریختۀ
او حاكی از پیامی بهتر از خون هابیل است �آمدهاید.
25مراقب باشید كه از شنیدن صدای او كه سخن میگوید
روی نگردانید� .آنها كه از شنیدن سخنان کسیکه بر روی زمین
سخن میگفت سر باز زدند ،به كیفر خود رسیدند .پس ما اگر
از گوش دادن به �آن کسیکه از �آس���مان سخن میگوید روی
گردانیم ،دچار چه كیفر شدیدتری خواهیم شد! 26در �آن زمان
صدای او زمین را لرزانید ،ا ّما اكنون قول داده است كه یکبار
دیگر نه تنها زمین ،بلكه �آسمانها را نیز خواهد لرزانید27 .این
كلمات «یکبار دیگر» نشان میدهد مخلوقاتی كه تزلزلپذیرند،
از بین خواهند رفت و �آنچه ثابت است ،باقی خواهد ماند.
28خدا را برای �آن پادشاهی تزلزلناپذیری كه او به ما میدهد،
سپاس گوییم و او را �آنطور كه مقبول اوست ،عبادت نماییم؛
یعنی با خوف و احترام29 .زیرا خدای ما در واقع �آتشی است
كه میسوزاند.
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طرز خشنود ساختن خدا

چنانکه شایستۀ ایمانداران در مسیح است ،یكدیگر
را دوس���ت بدارید2 .همیش���ه مهماننواز باشید،
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زیرا بعضیها با چنین كاری ،ب ی�آنكه خود بدانند ،از فرشتگان
پذیرایی كردند3 .زندانیان را چنانکه گویی با ایشان همزندان
هستید ،بهخاطر داشته باشید و ستمدیدگان را فراموش نكنید،
چون شما هم مانند �آنها ستم دیدهاید.
4همه باید ازدواج را محترم بشمارند و پیوند زناشویی را از
�آلودگی دور نگاه دارند ،زیرا خدا زناكاران را خواه مج ّرد ،خواه
مت�أ ّهل به كیفر خواهد رسانید.
5نگذارید عش���ق به پول ،حاكم زندگی شما باشد بلكه به
�آنچه دارید قانع باشید؛ زیرا خدا فرموده است:
«من هرگز شما را تنها نخواهم گذاشت و ترک نخواهم
كرد».
6پس ما میتوانیم با اطمینان بگوییم:
«خدا مددكار من است،
من نخواهم ترسید.
انسان به من چه میتواند بكند؟»
7رهبران خود را كه پیام خدا را به شما رسانیدند ،فراموش
نكنید .دربارۀ عاقبت كار و زندگی �آنها بیندیشید و از ایمان �آنها
پیروی كنید8 .عیسی مسیح ،امروز همان است كه دیروز بوده
و تا ابد هم خواهد بود9 .نگذارید تعالیم عجیب و گوناگون،
شما را از راه راست منحرف سازد .روح انسان با فیض خدا
تقویت میشود نه با قواعد مربوط به غذاها ،زیرا کسانیکه از
این قواعد پیروی کردهاند ،سودی نبردهاند.
10ما مسیحیان قربانگاهی داریم كه كاهنان خیمۀ مقدّس حق
خوردن از قربانی �آن را ندارند11 .كاهن اعظم خون حیوانات را
به عنوان قربانی گناه به مقدّسترین مکان میبرد ،ولی اجساد این
حیوانات در خارج از اردوگاه سوخته میشد12 .به این جهت
عیسی نیز در خارج از دروازۀ شهر رنج دید تا مردم را با خون
خود از گناهانش���ان پاک س���ازد13 .پس بیایید تا به خارج از
اردوگاه نزد او برویم و در ننگ و خواری او شریک شویم14 ،زیرا
برای ما در این جهان هیچ شهری ابدی نیست و به این جهت
ما جویای شهری هس���تیم كه بزودی ظاهر میشود15 .پیوسته
خدا را به وسیلۀ عیسی حمد گوییم و با صداهای خود نام او
را تمجید نماییم ،این است قربانی ما به درگاه خدا16 .هرگز
مهربانی و سخاوتمندی نسبت به یكدیگر را از یاد نبرید ،زیرا
اینگونه قربانیهاست كه خدا را خشنود میسازد.
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17از رهبران خود اطاعت و پیروی كنید ،زیرا �آنان پاسداران
جانهای شما هستند و در برابر خدا مسئولند .طوری رفتار كنید
كه �آنها از خدمات خود راضی و خشنود باشند و نه ناراحت،
چون در �آن صورت نفعی عاید شما نخواهد شد.
18ب���رای ما دعا كنید .ما یقین داری���م كه برخلاف وجدان
خود عمل نکردهایم ،بلكه همیش���ه �آنچه را درست است بجا
م ی�آوریم19 .من مخصوصاً از شما تقاضا مینمایم كه دعا كنید
تا خدا مرا هرچه زودتر نزد شما برگرداند.
دعای خاتمه

20خدا كه منبع �آرامش اس���ت ،خداوند ما عیسی مسیح را
كه شبان بزرگ گوسفندان اس���ت ،پس از مرگ زنده كرد و
خون او پیمان ابدی را ت�أیید كرد21 .همان خدا ،ش���ما را در
همۀ كارهای نیک کاملا ً مج ّهز گرداند تا ارادۀ او را به عمل
�آورید و �آنچه كه او را خشنود میسازد به وسیلۀ عیسی مسیح
در ما به انجام برساند .ش���کوه و جلال تا به ابد از �آن مسیح
است! �آمین.
سخنان پایانی

22ای برادران* ،تقاضا میکنم به این پیام دلگرم كننده با صبر
و حوصله گوش دهید ،زیرا این را به طور مختصر برای ش���ما
نوش���تهام23 .میخواهم بدانید كه برادر ما تیموتاؤس از زندان
�آزاد شده است .اگر بزودی به اینجا بیاید ،ما با هم به دیدن
شما خواهیم �آمد.
24س���لام ما را به تمام رهبران و به تمام مقدّس���ین برسانید.
ایمانداران از ایتالیا به شما سلام میفرس���تند25 .فیض خدا با
همه شما باشد.

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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نامۀ یعقوب
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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نامۀ یعقوب
معرفی کتاب
ّ

نامۀ یعقوب مجموعه قوانین عملی است كه به تمام پیروان
خدا در سراسر جهان نوشته شده است .نویسنده ،بسیاری از
توضیحات روش���ن در مورد حكمت عمل���ی و راهنمایی برای
مقصود و رفتار مسیحی را بكار میبرد .او در مورد موضوعات
تعصب ،ایمان
مختلفی از قبیل ثروت ،فقر ،وسوسه ،رفتار نیكّ ،
و عمل ،بكار بردن زبان ،حكمت ،اختلافات ،تك ّبر ،فروتنی،
داوری دیگران ،فخرفروشی ،صبر و دعا بحث میكند.
این نامه ،بر اهم ّیت اعمال تو�أم با ایمان در مسیحیت ت�أكید
میكند.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 1:1
ایمان و حكمت 8-2:1
فقر و ثروت 11-9:1
وسوسه و آزمایش 18-12:1
شنیدن و عملكردن 27-19:1
هشدار در مورد تبعیض 13-1:2
ایمان و عمل 26-14:2
مسیحی و زبانش 18-1:3
مسیحیان و جهان 6:5-1:4
دستورات گوناگون 20-7:5
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یعق���وب بندۀ خدا و بندۀ عیس���ی مس���یح خداوند به
دوازده طایفۀ اسرائیل كه در سراسر عالم پراكندهاند،
س���لام و درود میفرس���تد.
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یعقوب 1
ایمان و حكمت

2ای برادران* من ،هرگاه دچار �آزمایشهای گوناگون میشوید،
بینهایت شاد باشید3 ،چون میدانید اگر خلوص ایمان شما
در �آزمایش ثابت شود ،بردباری شما بیشتر میشود؛ 4و وقتی
بردباری ش���ما كامل شود ،شما انس���انهای كامل و بینقصی
شده و به چیزی محتاج نخواهید بود5 .اگر كسی از شما فاقد
حكمت باشد� ،آن را از خدا بخواهد و خدایی كه همهچیز را
با سخاوت میبخشد و انسان را سرزنش نمیکند� ،آن را به او
خواهد داد6 .ا ّما او باید با ایمان بخواهد و در فكر خود شک
نداش���ته باشد ،چون �آدم ش���كّاک مانند موج دریاست كه در
برابر باد رانده و متلاطم میشود7 .چنین شخصی نباید گمان
كند كه از خداوند چیزی خواهد یافت8 ،چون شخص دودل
در تمام كارهای خود ناپایدار است.
فقر و ثروت

9
مسیحی مسكین باید به سرافرازی خود در برابر خدا فخر كند 10و
ِ
مسیحی ثروتمند نیز از ناچیزی خود ،زیرا او مانند ُگ ِل علف زودگذر
ِ
است11 .همینکه �آفتاب با گرمای سوزان خود بر �آن میتابد علف
را میخشکاندُ ،گ ِل �آن میریزد و زیبایی �آن از بین میرود .شخص
دولتمند نیز همینطور در میان فعال ّیتهای خود از بین میرود.

آزمایش و وسوسه

12خوشا به حال کسیکه در برابر وسوسه از پای در نیاید ،زیرا
وقتی �آزموده شود تاج حیاتی را كه خداوند به دوستداران خود
وعده داده اس���ت ،خواهد گرفت13 .كسیكه گرفتار وسوسه
میشود ،نباید بگوید« :خداوند مرا به وسوسه انداخته است».
چون خداوند از بدی مب ّراست و كسی را به وسوسه نمیاندازد.
14انسان وقتی دچار وسوسه میشود كه مجذوب و فریفتۀ شهوات
خود باشد15 .در نتیجه ،شهوت �آبستن میشود و گناه را تولید
میکند و وقتی گناه کاملا ً رشد كرد ،باعث مرگ میشود.
16ای برادران* عزیز من ،فریب نخورید17 .تمام بخششهای
نیكو و هدایای كامل از �آسمان و از جانب خدایی می�آید كه
�آفرینندۀ نور است و در او تغییر و تیرگی وجود ندارد18 .او بنا
به ارادۀ خود و به وسیلۀ كلمۀ حقیقت ما را �آفرید تا ما نمونهای
از خلقت تازۀ او باشیم.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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یعقوب  1و2 
شنیدن و انجام دادن

19بنابرای���ن ای برادران* عزیز من ،ای���ن را بدانید كه هرکس
باید زود بشنود ،دیر جواب دهد و دیر عصبانی شود20 .چون
عصبان ّیت انسان به هدفهای نیكوی الهی كمک نمیکند21 .پس
هر نوع عادت ناشایست و رفتار شرارت�آمیز را از خود دور كنید.
خود را به خدا بسپارید و كلامی را كه او در دلهای شما كاشته
و میتواند شما را نجات بخشد ،با فروتنی بپذیرید.
22شما باید بر طبق كلام او عمل كنید و فقط با شنیدن خود
را فریب ندهید23 .چون کسیکه به كلام گوش میدهد ولی
بر طبق �آن عمل نمیکند ،مانند مردی اس���ت كه به �آینه نگاه
میکند و قیافۀ طبیعی خود را در �آن میبیند24 .او خود را میبیند
ولی همینكه از جلوی �آینه دور میش���ود ،فراموش میکند كه
قیافهاش چگونه بود25 .ا ّما کسیکه با دقّت به شریعت كامل
و �آزادیبخش نگاه كند و همیش���ه متو ّجه �آن باشد و شنوندۀ
فراموشكاری نباشد ،بلكه مطابق �آن رفتار كند ،خداوند تمام
كارهای او را بركت خواهد داد.
26اگر كس���ی گمان میکند كه �آدم متدیّنی است ولی زبان
خود را مهار نمیکند ،خود را فریب میدهد و ایمان او بیهوده
است27 .دیانت پاک و بی�آلایش در برابر خدای پدر این است
كه وقتی یتیمان و بیوه زنها دچار مصیبت میشوند ،از �آنها تو ّجه
كنیم و خود را از فساد جهان دور نگاه داریم.
ای برادران* ،ایمان شما به عیسی مسیح ،خداوند جلال،
با ظاهربینی و تبعیض همراه نباش���د2 .اگر شخصی با
انگشتر طلا و لباس فاخر به عبادتگاه شما بیاید و فقیری با لباس
پاره نیز وارد شود 3و شما به کسیکه لباس فاخر دارد احترام
بگذارید و بگویید« :بفرمایید بالا بنشینید» و به �آن شخص فقیر
بگویید« :در �آنجا بایست یا در اینجا روی زمین پیش پای من
بنشین�4 ».آیا با این کار در بین خود تبعیض قایل نمیشوید و
�آیا قضاوت شما از روی فكرهای پلید نیست؟
5ای برادران* عزیز گوش دهید ،مگر خدا فقیران این جهان را
برنگزیده است تا در ایمان ،دولتمند و وارث �آن ملكوتی باشند
كه او به دوس���تداران خود وعده داده است؟ 6ا ّما شما به فقرا
بیاحترامی میکنید� .آیا دولتمندان به شما ظلم نمیکنند و شما

2

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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را به پای میز محاكمه نمیکشند؟ 7و �آیا �آنها به نام نیكویی كه
خدا بر شما نهاده است ،بیحرمتی نمیکنند؟
8اگر شما قانون شاهانهای را که در كلام خداست و میفرماید:
«همسایهات را مثل جان خود دوست بدار ».بجا �آورید ،كاری
نیكو كردهاید9 .ا ّما اگر بین اشخاص از روی ظاهر �آنها تبعیض
قایل شوید ،مرتكب گناه شدهاید و شریعت ،شما را به عنوان
خطاكار محكوم مینماید10 .چون اگر كسی تمام شریعت را
رعایت كند و فقط یكی از قوانین �آن را بش���كند ،باز هم در
مقصر است11 .زیرا همان كسیكه گفت:
مقابل تمام شریعت ّ
«زنا نكن ».همچنین گفته است« :قتل نكن ».پس اگر تو زنا
نکنی ولی مرتكب قتل شوی ،باز هم شریعت را شكستهای.
12مانند كسانی سخن گویید و عمل نمایید كه خداوند بر اساس
این قانون �آزادیبخش ،دربارۀ �آنها قض���اوت میکند13 .چون
خدا بر كسی که رحم نكرده ،رحیم نخواهد بود ،ولی همیشه
رحمت بر داوری چیره خواهد شد.
ایمان و عمل

14ای برادران* ،چه فایده دارد اگر كسی بگوید« :من ایمان
دارم ».ولی عمل او این را ثابت نكند؟ �آیا ایمانش میتواند او
را نجات بخش���د؟ 15پس اگر برادری یا خواهری كه برهنه و
محتاج غذای روزانۀ خود باشد ،نزد ش���ما بیاید 16و یكی از
شما به ایشان بگوید« :بسلامت بروید ،و گرم و سیر شوید».
چه چیزی عاید شما میشود؟ هیچ ،مگر �آنكه احتیاجات ما ّدی
�آنها را بر�آورید17 .همینطور ایمانی كه با عمل همراه نباشد،
مرده است.
18ممكن است كسی بگوید« :تو ایمان داری و من کارهای
نیكو .تو به من ثابت كن چگونه میتوانی بدون کارهای نیک
ایمان داشته باشی و من ایمان خود را به وسیلۀ کارهای خویش
به تو ثابت میکنم19 ».تو ایمان داری كه خدا واحد اس���ت،
بسیار خوب! دیوها هم ایمان دارند و از ترس میلرزند20 .ای
مرد نادان� ،آیا نمیدانی كه ایمان بدون کار نیک بیثمر است؟
21پدر ما ابراهیم بهخاطر کارهای خود در وقتیکه فرزند خویش
اسحاق را در قربانگاه تقدیم خدا كرد ،نیک و عادل محسوب
ش���د22 .میبینی كه چگونه ایمان او مح ّرک کارهای او بود
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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و کارهای او نیز ایمانش را كام���ل گردانید23 .كلام خدا که
میفرماید« :ابراهیم به خدا ایمان �آورد و این برایش نیكی مطلق
محسوب ش���د ».تح ّقق یافت و او دوست خدا خوانده شد.
24پس میبیند كه چگونه انسان نه فقط از راه ایمان ،بلكه به
وسیلۀ کارهای خود نیک و عادل شمرده میشود.
25همینطور راحاب فاحش���ه نیز با کارهای نیک خود یعنی
پناه دادن به قاصدان اسرائیلی و روانه كردن �آنها از راه دیگر،
نیک و عادل شمرده شد.
26ایمان بیعمل مانند بدن بیروح ،مرده است.

3

زبان

ای برادران* من ،درست نیست كه بسیاری از شما در
كلیسا معلّم دیگران باشید ،چون میدانید كه روز داوری
برای ما معلّمین سختتر خواهد بود2 .همۀ ما اغلب مرتكب
خطاهایی میشویم و كسیكه در سخن گفتن خطا نكند ،مرد
كاملی است و میتواند تمام وجود خود را مهار كند3 .ما به
دهان اسبان دهنه میزنیم تا مطیع ما شوند و به این وسیله تمام
بدن �آنها را به هر طرف كه بخواهیم برمیگردانیم4 .همچنین
میتوان كشتیهای بسیار بزرگ را كه از بادهای سخت رانده
میشوند ،با اس���تفاده از سكّان بسیار كوچكی مهار كرد و به
هر جا كه ناخدا بخواهد ،هدایت نمود5 .زبان هم همینطور
است ،گرچه عضو كوچكی است ولی ا ّدعاهای بسیار بزرگی
مینماید .چه جنگلهای بزرگ كه با جرقّهای� ،آتش میگیرند.
6زبان هم �آتش است! در میان تمام اعضای بدن ما زبان دنیایی
از شرارت است كه همۀ وجودمان را می�آلاید و دوران زندگی
را به جهنّم سوزانی مبدّل میکند7 .انسان توانسته است و باز
هم میتواند تمام حیوانات وحش���ی و پرندگان و خزندگان و
ماهیان را رام كند8 .ولی هیچکس هرگز نتوانس���ته است زبان
را تحت فرمان خود نگاه دارد .زبان ،شرور و رام نشدنی و پر
از زهر كشنده اس���ت9 .ما با �آن هم خداوند و پدر را حمد و
سپاس میگویم و هم انسان را كه به صورت خدا �آفریده شده
است ،دشنام میدهیم10 .از یک دهان هم شكر و سپاس شنیده
میشود و هم دش���نام! ای برادران* ،این كار درست نیست.
�11آیا یک چشمه میتواند از یک شكاف هم �آب شیرین و هم
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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�آب شور جاری سازد؟ 12ای برادران*� ،آیا درخت انجیر میتواند
زیتون و یا درخت انگور ،انجیر به بار �آورد ،همینطور چشمۀ
�آب شور هم نمیتواند از خود �آب شیرین جاری سازد.
حکمت آسمانی

13در میان شما چه كسی عاقل و فهیم است؟ او باید با زندگی و
کارهای نیک خود كه با تواضع حكمت همراه باشد� ،آن را نشان
دهد14 .ا ّما اگر شما حسود و تندخو و خودخواه هستید ،از �آن
فخر نكنید و برخلاف حقیقت دروغ نگویید15 .این حكمت از
عالم بالا نیست .این حكمتی است دنیوی ،نفسانی و شیطانی.
16چون هرجا حسد و خودخواهی هست ،در �آنجا بینظمی و
شرارت اس���ت17 .ا ّما حكمتی كه از عالم بالاست اول پاک،
بعد صلحجو ،باگذشت ،مهربان ،پر از شفقت و ثمرات نیكو،
بیغرض و بیریاست18 .نیكی و عدالت ،میوۀ بذرهایی است
كه به دست صالحان در صلح و صفا كاشته میشود.

4

عالقه به مادیات

علّت نزاعها و دعواهایی كه در میان شما وجود دارد
چیست؟ �آیا علّت �آنها خواهشهای نفسانی شما نیست،
خواهشهایی كه در تمام اعضای بدن ش���ما در جنگ و ستیز
هستند؟ 2شما در حس���رت چیزهایی هستید كه ندارید ،برای
�آن حاضرید دیگران را بكشید .حسد میورزید ،ولی نمیتوانید
�آنچه را كه میخواهید به دست �آورید ،پس با یكدیگر به جنگ
و نزاع میپردازید .شما �آنچه را كه میخواهید ندارید چون �آن
را از خدا نخواستهاید3 .اگر از خدا هم بخواهید ،دیگر حاجت
ش���ما بر�آورده نمیش���ود ،چون با ن ّیت بد و به منظور ارضای
هوسهای خود �آن را میطلبید4 .ای مردمان خاطی و بیوفا،
�آیا نمیدانید كه دلبس���تگی به این دنیا ،دشمنی با خداست؟
هرکه بخواهد دنیا را دوست داشته باشد ،خود را دشمن خدا
میگرداند�5 .آیا تص ّور میکنید كلا م خدا بیمعنی است ،وقتی
میفرماید« :خدا به �آن روحی كه خود در دل انسان قرار داده،
بش���دّت علاقه دارد و نمیتواند تمایل انسان را به چیزی جز
خود تح ّمل نماید؟» 6ا ّما فیضی كه خدا میبخشد ،از این هم
بیشتر است ،چون كلام او میفرماید« :خدا با متك ّبران مخالفت
میکند و به فروتنان فیض میبخشد».
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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7پس از خدا اطاعت كنید و در مقابل ابلیس مقاومت نمایید
تا از ش���ما بگریزد8 .به خدا تق ّرب جویید كه او نیز به ش���ما
نزدیک خواهد شد .ای گناهكاران ،دستهای خود را بشویید.
ای ریاكاران ،دلهای خود را پاک سازید9 ،ماتم بگیرید ،گریه
و ناله كنید .خندۀ ش���ما به گریه و شادی ش���ما به غم مبدّل
شود10 .در پیشگاه خدا فروتن شوید و او شما را سرافراز خواهد
ساخت.
نسبت به دیگران داوری نکنید

11ای برادران* ،از یكدیگر بد نگویید .كسیكه به دیگری بد
بگوید و یا نسبت به او داوری كند از شریعت بد گفته و �آن را
محكوم ساخته است .اگر نسبت به شریعت داوری كنی ،تو
داور شریعت شدهای و نه بجا �آورندۀ �آن12 .قانونگذار و داور
یكی اس���ت ،یعنی همان كسیكه قادر است انسان را نجات
بخشد یا نابود سازد .پس تو كیستی كه دربارۀ همسایۀ خود
داروی میکنی؟
الف زدن

13ای کسانیکه میگویید« :امروز یا فردا به فلان شهر میرویم
و در �آنجا تجارت میکنیم و س���ود فراوان میبری���م14 ».ولی
نمیدانید فردا چه خواهد شد ،حیات شما مثل بخاری است
كه لحظهای دیده میش���ود و بعد از بین میرود15 .در عوض
�آن ،ش���ما باید بگویید« :اگر خدا بخواهد ما زنده میمانیم تا
چنین و چنان كنیم16 ».شما از خودستایی ل ّذت میبرید و این
صحیح نیست.
17بنابراین کسیکه بداند نیكی چیست و نیكی نكند ،گناه
كرده است.

5

اخطار به ثروتمندان

و ش���ما ای ثروتمندان ،برای بلاهایی كه بر سر شما
می�آید ،گریه و زاری كنید2 .ثروت شما تباه گشته و
لباسهای زیبایتان را بید خورده است3 .سیم و زر شما زنگ
زده و زن���گ �آنها مدرك���ی علیه شماس���ت و مانند �آتش بدن
شما را خواهد سوزانید .شما حتّی تا این روزهای �آخر هم به
اندوختن ثروت مش���غولید4 .مزد كارگرانی كه مزارع شما را
درو کردهاند و شما �آنها را نپرداختهاید ،علیه شما فریاد میکنند
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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و نالۀ دروگران به گوش خداوند متعال رس���یده است5 .شما
در روی زمین به عیش و نوش پرداختهاید و خود را برای روز
ذبح پروار کردهاید6 .شخص عادل و نیک را محكوم کردهاید
و در حالیكه هیچ مقاومتی نمیکرد ،او را كش���تید.
صبر و دعا

7ای ب���رادران* من تا روز ظه���ور خداوند صبر كنید .زارع
برای برداشت محصول پرارزش زمین با صبر و شكیبایی منتظر
بارانهای پاییزی و بهاری میماند8 .شما نیز باید با امید صبر
كنید و قویدل باش���ید زیرا �آمدن خداوند نزدیک اس���ت.
9ای برادران* من ،پشت سر دیگران از �آنها شكایت نكنید،
مبادا خود شما محكوم شوید ،چون داور عادل �آمادۀ داوری
است10 .ای برادران* من صبر و تح ّمل انبیایی كه به نام خداوند
س���خن میگفتند ،باید برای شما نمونه باشد11 .ما اشخاص
صبور و پر تح ّمل را خوشبخت میدانیم .شما دربارۀ صبر و
تح ّمل ایّوب ش���نیدهاید و میدانید خداوند سرانجام با او چه
كرد .زیرا خداوند بینهایت رحیم و مهربان اس���ت.
12ای برادران* من ،از همه مهمتر این اس���ت كه س���وگند
نخورید ،نه به �آس���مان ،نه به زمین و نه به هیچ چیز دیگر،
بلكه بلی ش���ما واقعاً بلی باش���د و نه شما نه ،مبادا محكوم
ش���وید.
13پس اگر برای كس���ی از ش���ما مصیبتی روی دهد او باید
دعا كند و اگر خوشحال اس���ت ،باید سرود بخواند14 .اگر
كسی از شما بیمار اس���ت ،باید از مشایخ كلیسا بخواهد تا
برای او دعا كنند و به نام خداوند بدن او را با روغن تدهین
نمایند15 .دعایی كه از روی ایمان باشد بیمار را نجات خواهد
بخشید .خداوند او را از بستر بیماری بلند خواهد كرد و اگر
مرتكب گناهی شده باشد بخشیده خواهد شد16 .نزد یكدیگر
به گناهان خود اعتراف نمایی���د و برای یكدیگر دعا كنید تا
ش���فا یابید .دعای صمیمانۀ شخص عادل و نیک بسیار مؤثّر
است17 .الیاس دارای عواطفی مانند خود ما بود ،ولی وقتی
از صمیم قلب دعا كرد كه باران نبارد ،سه سال و شش ماه
در �آن س���رزمین باران نبارید18 .دوباره دعا كرد و باران بارید
و زمی���ن ب���ار دیگ���ر محص���ول ب���ه ب���ار �آورد.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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19ای برادران* من ،اگر كس���ی از شما از حقیقت منحرف
گردد و شخص دیگری او را برگرداند20 ،یقین بدانید كه هرکس
گناهكاری را از راه نادرست بازگرداند ،جانی را از مرگ خواهد
رهانید و گناهان بیشماری را خواهد پوشانید.

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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نامۀ اول پطرس رسول
شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
1

2

3

2260

4

5

نامۀ اول پطرس رسول
معرفی کتاب
ّ

نامۀ اول پطرس به مسیحیان پراکنده در شمال �آسیای صغیر
نوشته شده است .هدف اصلی نویسنده ،تشویق خوانندگان
است که در �آن زمان ،بهخاطر ایمان خود دچار عذاب و شکنجه
شده بودند .برای این کار ،نویسنده خبر خوش عیسی مسیح
را که با مرگ و قیام و وعدههای خود به �آنها امید بخش���یده
اس���ت ،به �آنان یاد�آوری میکند .بنابراین �آنه���ا باید جفاها را
بپذیرند و تح ّمل کنند و مطمئن باش���ند که این �آزمایشها برای
صداقت ایمان �آنهاس���ت و اینکه در روزی که عیس���ی مسیح
�آشکار میشود ،به �آنها پاداش داده خواهد شد.
ضمن تشویق �آنها در زمان سختیها ،نویسنده به خوانندگان
خود توصیه میکند که مانند کسانیکه به مسیح تعلّق دارند،
زندگی کنند.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 2-1:1
یادآوری نجات الهی 12-3:1
نصیحت برای زندگی پاک 10:2-13:1
مسئولیّتهای مسیحیان در زمان جفا 19:4-11:2
خدمت و فروتنی مسیحی 11-1:5
خاتمه 14-12:5

1

مقدمه
ّ

از طرف پطرس ،رسول عیسی مسیح به قوم برگزیدۀ خدا
كه در سرتاسر استانهای پنطس ،غلاطیه ،كپدوكیه� ،آسیا
و بطینیه پراكنده شدهاند2 .خدای پدر مطابق ارادۀ خود ،شما را
از ازل برگزیده است و شما به وسیلۀ روح خدا تقدیس شدهاید
تا از عیس���ی مسیح اطاعت كنید و خون او ریخته شد تا شما
پاک شوید .فیض و �آرامش برای شما روز افزون باد.
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امید زنده

3سپاس بر خدا ،پدر خداوند ما عیسی مسیح ،كه به لطف
بزرگ خود به وس���یلۀ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان ،تولّد
تازه و امید زنده به ما بخشیده است4 .تا روزی تمام بركات
موعود را به دست �آوریم .این بركات در عالم بالا ،در جاییکه
خراب و ضایع نمیش���ود و از �آب و رنگ نمیافتد برای شما
نگاه داشته میشوند5 .و درحالیکه شما در انتظار نجاتی هستید
كه در زمان �آخر به ظهور میرسد ،خدا با قدرت خود ،شما
را به وسیلۀ ایمانتان حفظ خواهد نمود.
6این امر باید ش���ما را خوش���حال كن���د ،اگرچه برای زمان
كوتاهی ،شاید لازم باش���د كه گرفتار درد �آزمایشهای سخت
ش���وید7 .چنانکه طلای فانی در �آتش �آزمایش میشود ،ایمان
شما نیز باید در زحمات امتحان گردد( ،اگرچه ایمان از طلا
خیلی گرانبهاتر است ).تا در �آن روزی كه عیسی مسیح ظهور
میکند ،ایمان خالص ش���ما موجب ستایش و جلال و افتخار
شما بشود8 .با وجود اینكه تا به حال مسیح را ندیدهاید ،او را
دوست دارید و با اینكه اكنون هم او را نمیبینید ،به او ایمان
دارید و با شادی عظیم و پرشکوه كه غیرقابل توصیف است،
شادمان هستید 9و نتیجۀ نهایی ایمان شما این خواهد بود كه
جانهای خود را نجات میدهی���د10 .در خصوص این نجات،
انبیاء نه فقط پیش���گویی كردند كه از راه فیض خدا به ش���ما
خواهد رسید ،بلكه مطالعه و تحقیقی عمیق دربارۀ �آن نمودهاند
11و وقتی روح مسیح كه در �آنها بود ،دربارۀ زحماتی كه مسیح
میبایست متح ّمل شود ،جلالی كه به دنبال �آنها خواهد �آمد
پیشگویی كرد� ،آنها سعی میکردند بدانند كه زمان وقوع �آن
چه موقع خواهد ب���ود و چگونه خواهد �آم���د12 .ا ّما �آنها فقط
به این حقیقت پی بردند كه م�أموریت �آنان بهخاطر خودش���ان
نبود ،بلكه برای ش���ما بوده است .كسانی که بشارت انجیل
را به شما دادند با كمک روحالقدس كه از عالم بالا فرستاده
شده است ،این حقایق را به شما گفتهاند؛ حقایقی كه حتّی
فرشتگان �آرزوی درک �آنها را دارند.
دعوت برای زندگی پاک

13پس حواس خود را جمع كرده و هوشیار باشید .در انتظار
�آن فیضی كه در وقت ظهور عیسی مسیح نصیب شما خواهد
شد ،با امید به سر برید14 .مثل فرزندانی كه مطیع خدا هستند،
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نگذارید �آن تمایلات نفسانی كه به دوران جهالت گذشتۀ شما
مربوط است ،زندگی شما را تحت ت�أثیر خود قرار دهند15 .بلكه
چنانکه خدایی كه شما را خوانده است ،پاک است شما نیز
در تمام رفتارتان پاک باشید16 .زیرا کتابمقدّس میفرماید:
«شما باید مقدّس باشید ،زیرا که من قدّوسم».
17شما در دعاهای خود ،كسی را پدر خطاب میکنید كه
بدون هیچگونه تبعیضی همه را مطابق کارهایشان داوری خواهد
كرد بنابراین شما بق ّیۀ عمر خود را بر روی زمین با خداترسی
بگذرانید18 .فراموش نكنید كه ش���ما از قید روشهای بیهودۀ
زندگی كه از نیاکان خ���ود �آموخته بودید� ،آزاد ش���دید و این
�آزادی با پرداخت چیزهای فانی مثل طلا و نقره نبود؛ 19بلكه
با خون گرانبهایی مانند خون ب ّرهای بینقص و عیب ،یعنی با
خون مسیح �آزاد شدید20 .خدا قبل از �آفرینش جهان او را برای
همین كار مع ّین فرمود ،ولی او در زمان �آخر بهخاطر شما ظاهر
شده است21 .شما به وسیلۀ مسیح به خدا ایمان دارید ،خدایی
كه مس���یح را پس از مرگ زنده گردانید و به او جاه و جلال
بخش���ید تا ایمان و امید شما به خدا متّکی باش���د22 .اكنون
چون از حقیقت اطاعت میکنید ،جانهای خود را پاک و من ّزه
ساختهاید ،میتوانید یكدیگر را صمیمانه دوست داشته باشید.
پس یكدیگر را از دل و جان دوس���ت بدارید23 .این بار تولّد
شما در اثر تخم فانی نبود بلكه به وسیلۀ تخم غیرفانی ،یعنی
كلا م خدای زنده و جاودان تولّد تازه یافتید24 .زیرا
«تمام �آدمیان مثل علف هستند،
و تمام جلال �آنان مانند گل علف است.
علف خشک میشود و گلش میریزد،
 25ا ّما كلام خدا تا ابد باقی است».
و این كلام همان مژدهای است كه به شما داده شده است.

2

مقدس خدا
سنگ زنده و م ّلت ّ

بنابراین شما باید همهنوع بغض ،كینه ،فریب ،ریاكاری،
حسادت و بدگویی را از خود دور سازید2 .مانند نوزادان،
مشتاق شیر روحانی خالص باشید تا با نوشیدن �آن بتوانید رشد و
نمو كرده ،نجات یابید3 .زیرا شما در تجربۀ خود ِمهر و مح ّبت
خدا را دیدهاید4 .پس به س���وی او ،یعنی �آن سنگ زنده كه
مردم رد كردند ،ا ّما درنظر خدا برگزیده و گرانبهاست بیایید.
5و شما نیز مانند سنگهای زندهای هستید كه خانهای روحانی
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از شما بنا میشود و در �آن خانه ،شما به عنوان كاهنان مقدّس،
قربانیهای روحانی را كه درنظر خدا پسندیده است ،به وسیلۀ
عیسی مسیح بگذرانید6 .زیرا کتابمقدّس میفرماید:
«در صهیون سنگ زاویۀ ممتاز و گرانبهایی قرار میدهم
و هرکه به �آن ایمان �آورد هرگز شرمسار نخواهد شد».
7برای ش���ما ایمانداران ،این سنگ ارزش بس���یار دارد .ا ّما
برای بیایمانان،
«�آن سنگی كه بنّایان رد كردهاند،
اکنون مهمترین سنگ بنا شده است».
8و همچنین
«سنگی است كه �آنها را میلغزاند
و صخرهای است كه روی �آن خواهند افتاد».
�آری� ،آنها بر روی كلام خدا میافتند ،زیرا به �آن ایمان نمی�آوردند.
پس سرنوشت �آنها همین بود!
9و ا ّما شما ،نژادی برگزیده و كاهنانی هستید كه به پادشاهی
رسیدهاید .شما ملّتی مقدّس و قوم خاص خدا هستید تا کارها
و صف���ات عالی خدایی كه ش���ما را از تاریكی به نور عجیب
خود دعوت كرده اس���ت ،به همه اعلام نمایید10 .در گذشته
ش���ما قومی نبودید ،ا ّما اكنون قوم خدا هستید .زمانی شما از
رحمت الهی کاملا ً بیخبر بودید ،ا ّما اكنون رحمت او از �آن
شماست!
بندگان خدا

11ای عزیزان ،از شما كه در این دنیا غریب و بیگانه هستید،
تقاضا میکنم ،تسلیم شهوات نفسانی كه همیشه با روح ما در
جنگ است ،نشوید؛ 12بلكه چنان در میان مردم خداناشناس
با راستی و درستی زندگی كنید که اگرچه در حال حاضر شما
را متّهم به بدكاری میکنند ،با دیدن کارهای نیک شما ،خدا
را در روز باز پسین تمجید نمایند.
13بهخاطر خداوند ،مطیع همۀ قدرتهای انسانی باشید ،خواه
پادشاه كه بالاتر از همه است14 ،خواه فرمانداران كه از طرف او
م�أمور شدهاند تا بدكاران را تنبیه و نیكوكاران را تشویق نمایند.
15ارادۀ خدا این اس���ت كه شما با کارهای نیک خود جلوی
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س���خنان جاهلانۀ مردمان احمق را بگیرید16 .مثل افرادی كه
کاملا ً �آزاد هس���تند زندگی كنید ،ا ّما نگذارید این �آزادی شما
بهانهای برای رفتار ناشایست باشد ،بلکه به عنوان بندگان خدا
زندگی کنید17 .همه را محترم بشمارید ،ایمانداران را دوست
بدارید ،از خدا بترسید و پادشاه را محترم بدانید.
پیروی از مسیح

18ای نوكران ،مطیع اربابان خود بوده و �آنها را احترام كنید،
نه تنها نسبت به �آنانی كه مهربان و با ملاحظه هستند ،بلكه
همچنین به کس���انیکه سختگیر و خش���ن هس���تند19 .زیرا
کسیکه خدا را در زندگی خود شاهد و ناظر میداند اگر به
ناحق عذاب ببیند و تح ّمل كند ،خدا را خشنود ساخته است.
20زیرا اگر مرتكب كار خلافی شدید و تنبیه �آن را تح ّمل كردید،
چه افتخاری برای شماست؟ ا ّما اگر شما كارهای نیک انجام
دهید و در عوض بدی دیده و �آن را تح ّمل كنید ،در �آن صورت
است كه خدا را خشنود ساختهاید21 .مگر خدا شما را برای
همین برنگزیده است؟ خود مسیح با رنجهایی كه بهخاطر شما
كش���ید ،برای شما نمونه ش���د تا به همان راهی كه او رفت،
شما نیز بروید22 .شما میدانید كه او هیچ گناهی نكرد و هرگز
دروغی از دهان او شنیده نشد23 .وقتی به او دشنام میدادند،
با دشنام پاس���خ نداد .وقتی عذاب میکشید ،تهدید نمیکرد
بلكه خود را به دست �آن كسی س���پرد كه همیشه با عدالت
و انصاف داوری میکند24 .مس���یح شخصاً بار گناهان ما را
بر دوش گرفته و �آنها را بر صلیب برد تا ما هم نسبت به گناه
بمیریم و برای نیكی مطلق زیست كنیم ،زیرا به سبب زخمهای
اوست كه شما شفا یافتهاید25 .شما مثل گوسفندانی بودید كه
راه خود را ُگم کردهاند ،ا ّما اكنون نزد شبان و نگهبان جانهای
خود برگشتهاید.

3

زنها و شوهرها

به همین طریق ش���ما ای زنها ،مطیع شوهرهای خود
باش���ید تا چنانچه بعضی از �آنها ب���ه كلام خدا ایمان
ندارند ،به وسیلۀ رفتار ش���ما ایمان �آورند .بدون �آنكه شما به
�آنها چیزی بگویید2 ،زیرا �آنها رفتار نیک و خداترس���ی شما را
خواهند دید3 .زیبایی شما نباید در �آرایش ظاهری باشد كه به
�آرایش مو و پوشیدن جواهرات و لباس زیبا بستگی دارد؛ 4بلكه
زیبایی شما باید در باطن باشد .درون خود را با گوهر فنا ناپذیر
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یک روح �آرام و ملایم بیارایید ،زیرا این نوع زیبایی در نظر خدا
ارزش بسیار دارد5 .به این طریق بود كه زنهای مقدّسی كه در
قدیم به خدا توکّل داشتند ،خود را زیبا میساختند� .آنها مطیع
شوهران خود بودند6 ،مثل سارا كه از ابراهیم اطاعت كرده و
او را «ارباب» خطاب مینمود .پس اگر ش���ما هم نیكوكاری
كنید و از چیزی نترسید دختران او خواهید بود7 .و شما نیز ای
شوهران ،باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد و
چون �آنها جنس لطیف هستند و در فیض حیات با شما سهیم
و شریک میباشند ،با ع ّزت و احترام با �آنها رفتار كنید ،مبادا
دعاهای شما مستجاب نشود.
رنج و زحمت بهخاطر نیکوکاری

8خلاصه ای دوس���تان ،یکفكر و یکدل باش���ید .یكدیگر
را دوست بدارید و مهربان و فروتن باش���ید9 .بدی را با بدی
و لعنت را با لعن���ت تلافی نكنید ،بلكه به جای لعنت بركت
بطلبید ،زیرا خدا شما را دعوت كرده است تا بركت نصیبتان
گردد10 .زیرا كلام خدا میفرماید:
«هرکه بخواهد زندگی خوب و روزهای خوشی داشته
باشد،
باید دهانش را از حرفهای زشت
و لبانش را از دروغ نگه دارد.
 11بدی را ترک كرده نیكی كند
و صلح و صفا را جسته و �آن را دنبال نماید».
« 12زیرا چشمان خداوند بر نیكان است،
و گوشهای او �آماده شنیدن دعاهای �آنها،
ا ّما از بدكاران رویگردان است».
13پس اگر شما به انجام �آنچه نیكوست اشتیاق دارید ،چه
كسی به شما �آسیبی خواهد رسانید؟ 14ا ّما اگر بهخاطر نیكوكاری
رنج میبینید ،خوشا به حال شما! از تهدیدات مردم نترسید و
نگران نباشید15 .ا ّما احترام مسیح در دلهای شما باشد و او را
خداوند خود بدانید و اگر كسی علّت امید شما را میپرسد،
همیش���ه �آماده جواب باش���ید16 ،البتّه با ملایم���ت و احترام.
وجدان شما همیشه پاک باشد تا حتّی اگر به شما توهین شود،
کسانیکه از رفتار نیک مسیحایی شما بد میگویند ،از گفتۀ
خود شرمنده گردند17 .زیرا اگر خواست خدا بر این است كه
شما زحمت ببینید ،بهتر است كه بهخاطر نیكوكاری باشد ،نه
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برای بدكاری18 .مثلا ً خود مسیح ،یکبار برای همیشه بهخاطر
گناه بشر مرد ،یعنی یک شخص بیگناه در راه گناهكاران مرد
تا ما را به حضور خدا بیاورد .او از لحاظ جس���م كشته شد
ا ّما از لحاظ روح به زندگی خود ادامه داد 19و در روح به نزد
ارواح محبوس رفت و به �آنها موعظه کرد20 .اینها همان كسانی
بودند كه در �آنوقت كه نوح به س���اختن كشتی مشغول بود
و خدا با صبر و حوصله انتظار میکش���ید ،اطاعت نكردند.
ع ّدهای كم ،یعنی هش���ت نفر از �آب گذشته ،جان سالم بدر
بردن���د21 .این �آب ،نمونۀ تعمیدی اس���ت كه اكنون ش���ما را
نجات میبخشد .منظور شستوشوی كثافات بدنی نیست،
بلكه بیان كنندۀ �آرزوی وجدان پاكی اس���ت که مشتاق دیدن
خداست و به وسیلۀ رستاخیز مس���یح نجات مییابد22 .او به
عالم بالا رفت و در دست راست خداست و تمام فرشتگان و
ق ّوتها و قدرتهای �آسمانی تحت فرمان او هستند.

4

زندگی ما باید عوض بشود

پس چون مسیح متح ّمل درد و رنجهای جسمانی شد،
شما نیز باید خود را برای همین كار �آماده سازید .زیرا
کسیکه درد و رنج كشیده است ،دیگر گرفتار گناه نمیشود
2و تا �آخر عمر خود بر طب���ق ارادۀ خدا زندگی خواهد كرد،
نه به هدایت شهوات نفس���انی3 ،زیرا شما در گذشته به قدر
كافی وقت خود را صرف كارهایی كه خدا ناشناسان ،میل به
انجام �آن دارند ،کردهاید .در �آن وقت زندگی شما در هرزگی،
شهوترانی ،مستی ،عیاش���ی ،مجالس میگساری و بتپرستی
شرم�آور سپری میشد 4و اكنون �آنها از اینکه شما دیگر در چنین
زندگی بیبند و بار �آنها شركت نمیکنید ،تع ّجب میکنند و
از ش���ما بد میگویند5 .ا ّما روزی �آنها باید حساب خود را به
خدایی كه برای داوری زندگان و مردگان �آماده اس���ت ،پس
بدهند6 .چرا به مردگان بش���ارت داده ش���د؟ برای اینكه �آنها
اگرچه مثل همۀ �آدمیان در جسم مورد داوری قرار گرفتند ،ا ّما
در روح مانند خدا زندگی کنند.
عطایای خدا به ایمانداران

7پایان همهچیز نزدیک اس���ت .باید حواس شما جمع باشد
و با هوش���یاری و وقار دعا كنید8 .مهمتر از همه ،مح ّبتتان
نس���بت به یكدیگر جدّی و قوی باش���د زیرا مح ّبت ،گناهان
زیادی را میپوشاند9 .با خوشحالی و سخاوتمندی نسبت به
2267

اول پطرس  4و5 

یكدیگر مهماننوازی كنید10 .به عنوان کسیکه بركات گوناگون
خدا را یافته است ،استعدادها و عطایای خود را برای خیریّت
دیگران به كار ببرید11 .مثلا ً کس���یکه وعظ میکند ،طوری
سخن بگوید که گویی از طرف خدا پیامی دارد و �آنکه خدمت
میکند با قدرتی كه خدا به او عطا میفرماید ،خدمت كند تا
از این راه خدا در همهچیز به وسیلۀ عیسی مسیح جلال یابد.
�آری ،جلال و قدرت تا به ابد از �آن او باد� ،آمین.
رنج و زحمت به عنوان یک مسیحی

12ای عزیزان ،از �آزمایشهای س���ختی كه برای امتحان شما
پیش می�آی���د ،تع ّجب نكنید و طوری رفت���ار ننمایید كه گویی
امری غیر عادی برای ش���ما پیش �آمده است13 .در عوض ،از
اینکه در رنجهای مسیح شریک شدهاید ،شادمان باشید تا در
وقتیکه جلال او ظاهر میش���ود ،شادی و خوشی شما کامل
گردد14 .خوش���ا به حال ش���ما اگر بهخاطر نام مسیح به شما
دشنام دهند ،زیرا در �آن صورت ،روح پر جلال الهی در شما
ساكن است15 .ا ّما هیچیک از شما نباید بهخاطر قتل یا دزدی
یا بدكاری یا فضولی دچار زحمت گردد16 .ا ّما اگر به عنوان
یک مسیحی ،رنج میبینید ناراحت نشوید ،بلكه برای اینکه
نام مسیح را برخود دارید ،خدا را شكر كنید.
17وقت �آن رسیده است كه داوری فرزندان خدا شروع شود
و اگر ما اولین كس���انی هستیم كه داوری میشویم ،نصیب و
عاقبت کسانیکه انجیل خدا رد كردند ،چه خواهد بود؟ 18و
اگر نجات نیكان اینقدر دشوار اس���ت ،عاقبت گناهكاران و
اش���خاص دور از خدا چه خواهد بود؟ 19بنابراین ،اگر كسی
مطابق ارادۀ خدا ،دچار رنج و زحمت ش���ده اس���ت ،باید با
نیکوکاری جان خود را به دس���ت �آفریدگاری كه همیش���ه به
وعدههای خود وفا میکند ،بسپارد.

5

توجه رهبران كلیسا به اعضای آن
ّ

من كه یک رهبر كلیسا هستم و شاهد زحمات مسیح
بودم و در �آن جلالی كه قرار است بزودی ظاهر شود،
شریک و سهیم خواهم بود ،از شما رهبران كلیسا تقاضا میکنم:
2از گلّهای كه خدا به شما سپرده است شبانی و مراقبت كنید
و كاری كه انجام میدهید از روی اجبار نباشد ،بلكه چنانکه
خدا میخواهد �آن را از روی میل و رغبت انجام دهید ،نه به
منظور منفعت شخصی بلكه با ُحس���ن ن ّیت و علاقه3 .سعی
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نكنید بر �آنانی كه به دست شما سپرده شدهاند خداوندی نمایید،
بلكه برای �آن گلّه نمونه باشید4 .و شما در وقتیکه شبان اعظم
ظاهر میش���ود تاج ُپرجلالی را خواهید ربود كه هرگز پژمرده
نمیشود5 .به همین طریق شما كه جوانتر هستید ،باید مطیع
رهبران كلیسا باشید و همۀ شما حولۀ فروتنی را به كمر بسته،
یكدیگر را خدمت کنید زیرا خدا مخالف متك ّبران است ،ا ّما
به فروتنان فیض میبخشد6 .پس در مقابل قدرت خدا فروتن
باشید تا او شما را در وقت مناسب س���رفراز نماید7 .بار تمام
نگرانیه���ای خود را به دوش او بگذارید ،زیرا او همیش���ه در
فكر شماست.
8هوش���یار و مواظب باشید؛ زیرا دش���من شما ابلیس ،چون
شیری ُغ ّران به هرسو میگردد و در جستجوی كسی است كه
او را ببلعد9 .با قدرت ایمان در مقابل او بایستید ،زیرا میدانید
كه ایمانداران در تمام دنیا به همین زحمات دچار ش���دهاند.
10ا ّما ،پس از اینکه اندک زمانی رنج و زحمت دیدید ،خدا كه
بخشندۀ تمام بركات روحانی است و شما را در مسیح دعوت
كرده است كه در جلال جاودانی او ش���ریک شوید ،شما را
كامل و ثابت قدم و قوی و استوار خواهد ساخت11 .قدرت تا
به ابد از �آن اوست� ،آمین.
خاتمه

12این نامۀ مختصر را با كمک «سیلوانس» كه او را یک برادر
وفادار میدانم ،نوشتهام تا شما را تش���ویق كنم و به �آن فیض
راستین خدا كه در �آن استوار هستید ،شهادت بدهم.
13كلیسای ش���هر بابل كه برگزیدۀ خداست ،به شما سلام
میرساند و همچنین پسر من «مرقس» سلام میرساند14 .یكدیگر
را با بوسۀ مح ّبت�آمیز سلام گویید .صلح و �آرامش با همۀ شما
كه با مسیح متّحد هستید باد.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.

1

2
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نامۀ دوم پطرس رسول
معرفی کتاب
ّ

دومین نامۀ پطرس به گروه زیادی از مس���یحیان ا ّولیه نوشته
شده است .هدف اصلی این نامه ،مبارزه با تعالیم غلط و فساد
اخلاقی حاصله از �آن میباش���د .راه رهایی از اینگونه تعالیم
غلط ،دانش صحیح دربارۀ خدا و عیسی مسیح خداوند است.
دانشی كه به وس���یلۀ اش���خاصی كه او یعنی عیسی مسیح را
دیدهاند و تعالیم او را شنیدهاند ،به دست �آمده است .نكتهای
كه زیاد ت�أكید شده است این است كه ع ّدهای معتقد بودند و
تعلیم میدادند كه مسیح بازگشت نخواهد كرد .ولی نویسنده
میگوید :علّت ت�أخیر مسیح در بازگشت ،این است كه خدا
نمیخواهد حتّی یکنفر هلاک شود ،بلكه مایل است تا همۀ
مردم از گناهان خود توبه كنند.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 2-1:1
دعوت مسیحی 21-3:1
معلّمان دروغین 22-1:2
بازگشت نهایی مسیح 18-1:3

1

مقدمه
ّ

از طرف شمعون پطرس ،غلام و رسول عیسی مسیح به
�آنانی كه از راه نیكی مطلق خدا و نجاتدهندۀ ما عیسی
مس���یح ،ایمانی مانند ایمان ما یافتهاند2 .درحالیکه شناخت
شما از خدا و عیسی مس���یح خداوند زیادتر میشود ،فیض و
�آرامش شما نیز افزون گردد.
برگزیدگان خدا

3قدرت الهی �آنچه را كه ما برای زندگی و خداپرس���تی نیاز
داریم ،به ما بخشیده است تا ما بتوانیم کسیکه ما را خوانده
اس���ت تا در جلال و عظمتش سهیم ش���ویم ،بهتر بشناسیم.
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4بنابرای���ن از وعدههای بزرگ و گرانبها ،بهرهمند ش���ده و در
نتیجه از فسادی كه زاییدۀ تمایلات جسمانی است ،بگریزید و
در الوه ّیت خدا شریک و سهیم شوید5 .به این سبب شما باید
سخت بكوشید كه ایمان خود را با جوانمردی ،جوانمردی را
با معرفت6 ،معرفت را با پرهیزكاری ،پرهیزكاری را با بردباری،
بردباری را با خداشناسی7 ،خداشناسی را با دوستی مسیحایی
و دوستی مس���یحایی را با مح ّبت خالص تكمیل كنید8 .اگر
این صفات در ش���ما باشد و زندگی ش���ما را بیشتر فراگیرد،
همیشه در شناس���ایی خداوند ما عیسی مس���یح ف ّعال و پرثمر
خواهید بود9 .ولی کسیکه فاقد این صفات باشد ،چنان كور
و نزدیکبین میش���ود كه فراموش میکن���د چگونه از گناهان
گذشتهاش پاک ش���ده اس���ت10 .پس ای برادران* من ،هرچه
بیشتر بكوشید تا زندگی شما ثابت كند كه شما جزء دعوت
شدگان و برگزیدگان خدا هستید ،زیرا اگر چنین كنید ،هرگز
لغزش نخواهید خورد11 .و به این ترتیب به ش���ما اجازه داده
میشود با پیروزی به پادشاهی جاودان خداوند و نجاتدهندۀ
ما عیسی مسیح وارد شوید.
12به این جهت من تصمیم گرفتم كه همیش���ه این چیزها را
بهیاد شما بیاورم .اگرچه ش���ما اینها را میدانید و در حقیقتی
كه یافتهاید ،ثابت هس���تید13 ،ولی من تا زنده هستم صلاح
میدانم كه با یاد�آوری و تذكّر ،شما را برانگیزانم14 .من میدانم
كه بزودی ،چنانکه خداوند عیس���ی مسیح به من نشان داد،
این خیمه را ترک خواهم نمود15 .پس نهایت كوش���ش خود
را خواهم كرد تا پس از مرگ من ،شما بتوانید در همۀ اوقات
این مطالب را بهیاد �آورید.
شاهدان جالل مسیح

16زیرا وقتی ما دربارۀ قدرت خداوند ما عیسی مسیح و �آمدن او
متوسل
سخن گفتیم به افسانههایی كه با مهارت ساخته شدهاند ّ
نشدیم ،زیرا ما با چشمان خود بزرگی ملكوتی او را دیدهایم.
17وقتی خدای پدر به او افتخار و جلال داد ،ما در �آنجا حاضر
بودیم و �آن زمان كه از جلال خداوندی ،صدایی به او رسید
كه میگفت« :این است پس���ر عزیز من ،از او خشنودم ».ما
�آنجا بودی���م�18 .آری ،ما وقتی با او بر روی كوه مقدّس بودیم
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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این صدای �آسمانی را شنیدیم19 .اینهمه ،كلام انبیا را برای ما
بیشتر تصدیق و ت�أیید میکند ،پس شما باید با دقّت بیشتر به
�آن تو ّجه نمایید ،زیرا كلام انبیا مانند چراغی است كه در جایی
تاریک میدرخشد تا سپیده بدمد و ستارۀ صبح طلوع كرده،
دلهای شما را روش���ن گرداند20 .ا ّما بیش از همهچیز ،این را
بهیاد داشته باشید كه هیچکس نمیتواند به تنهایی پیشگوییهای
کتابمقدّس را تفسیر كند21 .زیرا هیچ پیشگویی از روی نقشه
و خواستۀ انسان به وجود نیامده است؛ بلكه مردم تحت ت�أثیر
روحالقدس ،كلام خدا را بیان نمودند.

2

انبیا و مع ّلمان دروغین

ا ّما قوم اسرائیل علاوه بر انبیای راستین ،انبیای دروغین
هم داشتند و شما هم در میان خود ،معلّمین دروغین
خواهید داشت� .آنها مخفیانه تعالیم غلط و زیانبخش به میان
ش���ما خواهند �آورد و همان مولایی را كه �آنها را خرید ،انكار
خواهند نمود و بلای ناگهانی بر سر خود خواهند �آورد2 .عدّۀ
زیادی� ،آنها و راههای هرزۀ �آنها را دنبال خواهند كرد و بهخاطر
ایشان راه حقیقت مورد اهانت قرار خواهد گرفت3 .از روی
طمع و با داستانهای جعلی خود ،شما را استثمار خواهند كرد،
ا ّما كیفری كه از مدّتها پیش برای �آنان مق ّرر شده بود در انتظار
�آنها و هلاكت در كمین �آنان است.
4شما میدانید ،كه خدا فرشتگانی را كه گناه كردند بدون
تنبیه رها نكرد ،بلكه �آنان را به گودالهای تاریک دوزخ فرستاد
تا در �آنجا برای داوری نگهداری شوند5 .خدا همچنین دنیای
قدیم را بدون كیفر نگذاش���ت ،بلكه بر دنیای بدكاران س���یل
جاری ساخت .تنها کس���انیکه نجات یافتند نوح� ،آن رسول
راستی و درستی با هفت نفر دیگر بود6 .خدا شهرهای سدوم
و غموره را محكوم و ویران ساخته و به خاكستر تبدیل كرد تا
برای �آدمیان دیگر كه میخواهند در گناه زندگی كنند ،عبرتی
باشد7 .خدا لوط را كه مردی نیک بود و از رفتار هرزۀ شریران
رنج میبرد ،رها ساخت8 .زیرا �آن مرد نیكو كه در میان �آنان
به سر م ی ُبرد ،همهروزه کارهای زشتی را میدید و میشنید كه
قلب پاكش را عذاب میداد9 .پس به این نتیجه میرسیم كه
خدا میداند چطور نیکمردان را از وسوسهها و �آزمایشها برهاند
و چگونه شریران را تا روز بازپس���ین تحت عقوبت نگهدارد،
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10مخصوصاً �آنانی كه خود را به همهنوع شهوات زشت و ناپاک
سپردهاند و هر قدرتی را خوار میشمارند.
این معلّمین دروغین ،بیباک و خودبین هستند و هیچ حرمتی
به موجودات �آسمانی نشان نمیدهند و برعکس به �آنان اهانت
مینمایند11 .حتّی فرش���تگان كه از این معلّمین دروغین بسیار
قویتر و تواناترند این موجودات �آسمانی را در پیشگاه خداوند
با بد زبانی متّهم نمیسازند12 .ا ّما این اشخاص مانند جانوران
وحشی و بیش���عور ،فقط به این منظور به این دنیا �آمدند كه
اسیر گردند و كش���ته ش���وند .به چیزهایی توهین میکنند كه
نمیفهمند ،پس مثل حیوانات وحشی نابود خواهند شد13 .و
در عوض بدی كه کردهاند ،بدی خواهند دید .خوش���ی �آنان
در این است كه در روز روشن شهوات نفسانی خود را ارضاء
نمایند� .آنها لکهها و زخمهای گندیدۀ بدن شما هستند و وقتی
بر سر سفره شما می�آیند ،از اینکه فكر میکنند شما را فریب
دادهاند ،ل ّذت میبرند�14 .آنها نمیخواهند به هیچ چیز به جز
روسپیان نظر كنند و اشتهای �آنها برای گناه سیری ناپذیر است.
و �آنها افرادی را كه هنوز در ایمان قوی نشدهاند ،با اغوا به دام
خود میاندازند .دلهایشان با طمع و حسادت خو گرفته است
و زیر لعنت خدا هستند15 .راه راست را ترک گفته و منحرف
شدهاند ،از راهی رفتهاند كه «بلعام» پسر بصور در پیش گرفت؛
کسیکه پولی را كه مزد خلافكاریاش بود ،دوست میداشت.
16ا ّما او بهخاطر خلافكاری خود س���رزنش شد زیرا الاغ زبان
بستهای به صدای انسان تكلّم كرد و کارهای دیوانهوار �آن نبی
را متوقّف ساخت.
17این اشخاص مانند چشمههای خشكیده و یا ابرهایی هستند
كه جلوی بادهای توفانی رانده میشوند و تاریكی غلیظ دوزخ
در انتظار �آنهاست18 .سخنان كبر�آمیز و احمقانه به زبان می�آورند
و با استفاده از طعمۀ شهوات جسمانی و هرزگی ،كسانی را
كه تازه از یک زندگی غلط و گناه�آل���ود فرار کردهاند ،به دام
میاندازند19 .به �آنان وعدۀ �آزادی میدهند درحالیکه خودشان
بردگان فساد هستند؛ زیرا �آدمی بردۀ هر چیزی است كه او را
مغلوب خود ساخته است�20 .آنان یکبار از راه معرفت خداوند
و نجاتدهندۀ ما عیس���ی مسیح از ناپاکیهای این دنیا دست
شستند ولی اگر بار دیگر �آنها گرفتار و مغلوب ناپاكیها شوند،
حالت �آخر �آنها از اولش���ان بدتر خواهد بود21 .برای �آنان بهتر
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میبود كه هرگز راه نیكی مطلق را نمیش���ناختند تا اینکه �آن
را بشناس���ند و از �آن فرمان مقدّس كه به �آنان داده شد ،روی
بگردانند�22 .آنچه برای �آنان اتّفاق افتاد نشان میدهد كه این
مثل راست است« :سگ به طرف �آنچه استفراغ كرده است،
بر میگردد ».و «خوكی كه شس���ته شده است ،برای غلتیدن
در ِگل باز میگردد».

3

وعدۀ بازگشت مسیح

ای عزی���زان ،این دومین نامهای اس���ت كه به ش���ما
مینویسم .در هر دو نامه سعی كردم كه با یاد�آوری
این مطالب ،افكار پاک شما را برانگیزانم2 .میخواهم سخنانی
را كه انبیای مقدّس در گذشته گفتهاند و فرمانی را كه خداوند
و نجاتدهندۀ ما به وس���یلۀ رسولان خود به شما داد بهخاطر
ش���ما بیاورم3 .قبل از ه���ر چیز باید بدانید ك���ه در زمان �آخر
اشخاصی پیدا خواهند شد كه ایمان شما را مسخره خواهند
نمود ،چون تحت فرمان شهوات پلید خود زندگی میکنند و
4خواهند گفت�« :آن کسیکه وعده داد كه می�آید ،كجاست؟
از زمانیکه نیاکان ما مردند ،همهچیز هنوز همانطور است كه
از زمان خلقت دنیا بوده است!» 5عمداً این حقیقت را فراموش
میکنند كه خدا در قدیم تكلّم فرمود و �آسمانها و زمین �آفریده
شد و زمین از �آب ساخته ش���د و وجودش به �آب بسته است
6و همچنین با �آب بود ،یعنی �آب سیل كه دنیای كهن ویران
شد7 .ا ّما این �آسمان و زمینی كه اكنون میبینید به وسیلۀ همان
كلام خدا نگاه داشته میشود تا در روزی كه بدكاران داوری
خواهند ش���د و به كیفر خود یعنی هلاكت خواهند رسید ،با
�آتش نابود شود.
8ا ّم���ا ای عزیزان ،این حقیقت از ش���ما پنهان نماند كه در
نظر خداوند یک روز مثل هزار سال و هزار سال مثل یک روز
میباشد9 .خداوند در انجام �آنچه وعده داده است �آنچنانکه
بعضیها گمان میکنند ت�أ ّمل نمیکند ،بلكه با صبر ش���ما را
تح ّمل مینماید ،زیرا نمیخواهد كس���ی نابود شود بلكه مایل
است همه از گناهانشان توبه كنند.
10روز خداوند مانند یک دزد خواهد �آمد .در �آن روز �آسمانها
با صدای باد شدید ناپدید خواهند شد ،عناصر سوختهشده،
از بین خواهند رفت و زمین با هرچه در �آن است ،ذوب خواهد
گشت11 .حال كه همۀ این چیزها به این صورت نابود خواهند
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شد ،زندگی شما باید چقدر پاک و خداپس���ندانه باشد! 12و
ش���ما باید در انتظار روز خدا باشید و طوری كار كنید كه �آن
روز زودتر برسد� ،آن روزی كه �آسمانها خواهند سوخت و نابود
خواهند شد و عناصر از حرارت �آن ذوب خواهند گردید13 .ا ّما
خدا �آسمانهای تازه و زمینی تازه وعده داده است كه در �آنها
نیكی مطلق مستقر خواهد بود و ما در انتظار اینها هستیم.
14پس ای برادران* من ،چون در انتظار �آن روز هستید نهایت
كوش���ش خود را بنمایید كه خدا شما را در �آن روز با رفتاری
صلحجویانه و پاک و بیعیب بیابد15 .خاطرجمع باشید كه صبر
و حوصلۀ خداوند ما برای نجات شماست .همچنانکه برادر
عزیز ما پولس نیز با اس���تفاده از حكمتی كه خدا به او عنایت
كرد به شما نوشته اس���ت16 .او در تمام نامههای خود دربارۀ
این چیزها مینویس���د .در این نامهها گاهی مطالب دش���واری
هست كه مردمان جاهل و ناپایدار از �آنها تفسیر غلط میکنند،
همانطور كه با قسمتهای دیگر کتابمقدّس هم رفتار میکنند
و از این راه هلاكت را نصیب خود میسازند.
17ا ّما ای عزیزان ،چون ش���ما این را میدانید ،پس مواظب
خود باشید كه مبادا به وسیلۀ تعالیم غلط مردمان شریر ،منحرف
شوید و از جایگاه امن خود سقوط نمایید18 .بلكه در فیض و
معرفت خداوند و نجاتدهندۀ ما عیسی مسیح ،دایماً رشد و
نمو كنید .جلال بر او باد ،از حال تا ابد� ،آمین.

* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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نامۀ اول یوحنای رسول
معرفی کتاب
ّ

نامۀ اول یوحنا دارای دو مطلب مهم است :تشویق خوانندگان
به اینكه در مش���اركت با خدا و پسرش عیسی مسیح زندگی
كنند و دیگر اینکه �آنها را برضد پیروان تعالیم غلط هشدار دهد،
زیرا كه اینگونه تعالیم مش���اركت را از بین میبرد .این تعالیم
بر مبنای عقیدهای است كه میگوید« :شرارت نتیجۀ ارتباط با
دنیای ما ّدی است .بنابراین عیسی ،پسر خدا ،نمیتواند واقعاً
یک انسان باشد� ».آن معلّمان ا ّدعا میكردند كه نتیجۀ نجات
این است که شخص دیگر نسبت به وظایف خود در دنیا هیچ
مسئول ّیتی ندارد.
برای مبارزه با این تعلیم ،نویس���نده �آشكارا بیان میكند كه
عیسی مس���یح یک انس���ان واقعی بود .او ت�أكید میكند تمام
کسانیکه به عیس���ی ایمان دارند ،خدا را دوست میدارند و
باید به همینطور دیگران را هم دوست بدارند.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 4-1:1
نور و تاریكی 29:2-5:1
فرزندان خدا و فرزندان شیطان 24-1:3
حقیقت و ناراستی 6-1:4
وظیفۀ محبّت 21-7:4
ایمان پیروزمند 21-1:5

1

كلمۀ حیات

ما دربارۀ كلمۀ حیات به شما مینویسیم -كلامی كه از
ازل بود و ما �آن را ش���نیده و با چشمان خود دیدهایم -
�آری ،ما �آن را دیدهایم و دستهایمان �آن را لمس كرده است�2 .آن
حیات ظاهر شد و ما �آن را دیدیم .پس ما دربارۀ �آن شهادت
میدهیم و از حیات جاودانی كه با پدر بود و به ما شناسانیده
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شد ،ش���ما را �آگاه میس���ازیم�3 .آری� ،آنچه را كه ما دیده و
شنیدهایم به شما اعلام میکنیم تا در اتّحادی كه ما با پدر و
پسر او عیسی مسیح داریم ،شما هم با ما شریک شوید4 .این
را مینویسیم تا شادی ما كامل گردد.
زندگی در نور خدا

5این است پیامی كه ما از او شنیدیم و به شما اعلام میکنیم:
خدا نور است و هیچ ظلمت در او نیست6 .پس اگر بگوییم با
او متّحد هستیم و درعینحال در ظلمت زندگی میکنیم ،معلوم
میشود كه گفتار ما دروغ و كردار ما نادرس���ت است7 .ا ّما
اگر در نور به سر میبریم -همانطور كه خدا در نور است -در
�آن صورت با یكدیگر اتّحاد داریم و خون عیسی ،پسر او ،ما
را از همۀ گناهانمان پاک میس���ازد8 .اگر بگوییم كه بیگناه
هستیم ،خود را فریب میدهیم و از حقیقت دور هستیم9 .ا ّما
اگر ما به گناهان خ���ود اعتراف نماییم ،میتوانیم به او اعتماد
كنیم؛ زیرا او به حق عم���ل میکند .او گناهان ما را می�آمرزد
و ما را از همۀ خطاهایمان پاک میس���ازد10 .اگر بگوییم كه
هرگز مرتكب گناهی نشدهایم ،خدا را دروغگو شمردهایم و از
كلام او کاملا ً بیخبر هستیم.

2

شفیع ما

ای فرزندان من ،این را به شما مینویسم تا گناه نكنید.
ا ّما اگر كسی مرتكب گناهی شود ،در پیشگاه خدای
پدر كسی را داریم كه برای ما شفاعت میکند -همان عیسی
مسیح كه کاملا ً نیكوس���ت2 -زیرا خود مسیح ك ّفارۀ گناهان
ماست ،نه تنها گناهان ما ،بلكه گناهان همۀ مردم دنیا3 .فقط
وقتی ما از احكام خدا اطاعت میکنیم ،میتوانیم مطمئن باشیم
كه او را میشناس���یم 4و اگر كسی بگوید كه او را میشناسد
ولی طبق دس���تورات او عمل نمیکند ،دروغگو و از حقیقت
دور است5 .ا ّما وقتی كسی مطابق كلام خدا زندگی میکند،
مح ّبت خدا در او به طور واقعی به كمال رسیده است .از این
راه میتوانیم مطمئن باشیم كه در خدا زندگی میکنیم6 :هرکه
بگوید كه در خدا زندگی میکند ،زندگی او باید درست مانند
زندگی عیسی مسیح باشد.
فرمان تازه

7ای عزیزان ،دستوری كه به ش���ما مینویسم فرمان تازهای
نیست ،بلكه دستوری است قدیمی؛ یعنی همان است كه شما
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از ابتدا داشتهاید .این همان پیامی است که از اول شنیدهاید.
8در هر حال دستور تازهای به شما مینویسم و حقیقت �آن ،هم
در مسیح و هم در شما دیده میشود ،زیرا پایان ظلمت نزدیک
و نور حقیقی در حال درخشیدن است9 .اگر كسی ا ّدعا كند
كه در نور اس���ت و درعینحال از برادر یا خواهر خود نفرت
دارد ،او هنوز در ظلمت است10 .هرکه برادر یا خواهر خود را
دوست بدارد ،در نور زندگی میکند و باعث لغزش خود و یا
دیگران نخواهد شد11 .ا ّما هرکه از برادر یا خواهر خود متن ّفر
باشد ،در ظلمت اس���ت ،در ظلمت راه میرود و نمیداند به
كجا میرود ،زیرا تاریكی چشمانش را كور كرده است12 .ای
فرزندان كوچک ،به شما مینویسم زیرا گناهانتان بهخاطر نام
مسیح �آمرزیده شدهاند13 .ای پدران ،به شما مینویسم ،زیرا
او را كه از ازل بوده است ،میشناسید.
ای جوانان ،به ش���ما مینویس���م ،زیرا كه بر ش���یطان پیروز
ش���دهاید14 .ای كودكان ،به شما نوش���تهام ،زیرا شما پدر را
میشناسید.
ای پدران ،به شما نوشتهام ،زیرا او را كه از ازل بوده است،
میشناسید.
ای جوانان ،به ش���ما نوش���تهام ،زیرا نیرومند هستید و كلام
خدا در شماست و شما بر شیطان پیروز شدهاید15 .به دنیا و
�آنچه به �آن تعلّق دارد دل نبندید ،کسیکه دنیا را دوست دارد
مح ّبت خدای پدر در او نیس���ت16 .ه���ر �آنچه به جهان تعلّق
دارد -یعنی �آنچه نفس اَ ّماره �آرزو میکند و �آنچه چشم میبیند
و طلب میکند و �آنچه مایۀ فخر و غرور است -از پدر نیست.
اینها همه به دنیا تعلّق دارن���د17 .جهان و تمایلات دنیوی از
بین خواهند رفت؛ ا ّما هرکه ارادۀ خدا را بجا �آورد ،تا به ابد
خواهد زیست.
دشمن مسیح

18ای فرزندان من ،س���اعت �آخر فرا رسیده است و چنانکه
شما شنیدید «دشمن مسیح» در زمان �آخر ظاهر خواهد شد؛ و
حالا میبینیم كه دشمنان مسیح كه ظاهر شدهاند زیادند و از
این رو میفهمیم كه ساعت �آخر نزدیک است19 .این دشمنان
مسیح از میان ما بیرون رفتند� .آنها در واقع هیچوقت به ما تعلّق
نداش���تند .اگر متعلّق به ما میبودن���د ،میماندند .ا ّما رفتند تا
معلوم گردد كه هیچیک از �آنها در حقیقت از ما نبودند20 .ا ّما
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مسیح ،شما را با روحالقدس خود مسح كرده است و از این
رو همۀ ش���ما حقیقت را میدانید21 .من این را به �آن منظور
ننوشتم كه شما از حقیقت بیخبرید ،بلكه چون �آن را میدانید
و �آگاه هستید كه هیچ ناراستی از راستی سرچشمه نمیگیرد.
22پس �آن دروغگوی واقعی كیس���ت؟ كسی است كه بگوید
عیسی« ،مسیح» نیست .این ش���خص «دشمن مسیح» است
چون او هم پدر و هم پسر را رد میکند23 .هرکه پسر را رد
كند پدر را نیز رد كرده اس���ت و هرکه پسر را بپذیرد ،پدر را
نیز پذیرفته اس���ت24 .بگذارید ت�أثیر پیامی كه از اول شنیدید،
در دلهای ش���ما باقی بماند .اگر ت�أثیر �آنچه كه از اول به شما
گفته شده است ،در دلهای شما بماند ،شما همیشه در پدر و
پسر خواهید ماند25 .و وعدۀ عیسی مسیح این است كه او،
حیات جاودان به شما خواهد بخشید.
26من این چیزها را دربارۀ اش���خاصی كه میخواهند ش���ما
را گمراه سازند ،نوشتهام27 .ا ّما شما نیازی ندارید كه كسی
ش���ما را تعلیم دهد ،زیرا روحالقدس كه مسیح �آن را به شما
داده است ،در شما زندگی میکند .روح خدا در هر مورد به
ش���ما تعلیم میدهد و تعالیم او بر ح ّق است و در �آن ناراستی
نیست .پس همانطور كه روح خدا به شما تعلیم میدهد در
مسیح بمانید�28 .آری ای فرزندان من ،در او بمانید تا در وقت
ظهور او ،نه تنها احساس شرمندگی نكنیم ،بلكه با اطمینان در
حضورش حاضر شویم29 .اگر درک کردهاید كه مسیح کاملا ً
نیک اس���ت ،باید این حقیقت را نیز بدانی���د كه هرکه نیكی
كند ،فرزند خداست.

3

فرزندان خدا

ببینید مح ّبت خدای پدر چقدر عظیم اس���ت كه ما
را فرزندان خ���ود خوانده اس���ت و در واقع فرزندان
خدا هس���تیم .اگر دنیا ما را �آن طوری که در واقع هستیم
نمیشناس���د ،علّتش این اس���ت كه او را نش���ناخته است.
2ای دوس���تان عزیز ،اكن���ون ما فرزندان خدا هس���تیم ،ا ّما
معلوم نیس���ت كه در �آینده چه خواهیم شد .ولی همینقدر
میدانی���م كه وقتی مس���یح ظهور كند ،ما مث���ل او خواهیم
بود ،زیرا او را �آنچنان كه هست خواهیم دید3 .هرکه در
مسیح چنین امیدی دارد خود را پاک میسازد ،همانطور
كه مس���یح پاک اس���ت.
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4هرکه گناه كند ،قانون خدا را میشكند ،زیرا گناه چیزی
جز شكستن قانون نیست5 .شما میدانید كه مسیح ظاهر شد
تا گناهان را از میان بردارد و نیز میدانید كه او کاملا ً بیگناه
است6 .بنابراین محال است كسیكه در اتّحاد با مسیح زندگی
میکند ،در گناه به سر ببرد! ا ّما هرکه در گناه زندگی میکند،
او را هرگز ندیده و نش���ناخته است7 .ای فرزندان من ،كسی
شما را گمراه نس���ازد .هرکه نیكی كند ،شخصی نیكوست،
همانطور كه عیسی مسیح کاملا ً نیک است8 .و هرکه در گناه
به سر میبرد ،فرزند شیطان است ،زیرا شیطان از ابتدا گناهكار
بوده است و پسر خدا به همین سبب ظاهر شد تا كار شیطان
را نابود سازد9 .هرکه فرزند خداست نمیتواند در گناه زندگی
کند ،زیرا ذات الهی در اوست و نمیتواند در گناه به سر برد،
زیرا خدا پدر اوست10 .فرق بین فرزندان خدا و فرزندان ابلیس
در این است :هرکه نیكی نمیکند و یا برادر و خواهر خود را
دوست نمیدارد ،فرزند خدا نیست.
یكدیگر را دوست بدارید

11زیرا �آن پیامی كه شما از اول شنیدید این است كه« :باید
یکدیگر را دوست بداریم12 ».ما نباید مثل قائن باشیم .او فرزند
ش���یطان بود و برادر خود را كُش���ت .برای چه او را كُشت؟
بهخاطر اینک���ه کارهای خودش نادرس���ت و کارهای برادرش
درست بود.
13ای برادران* من ،اگر مردم این دنیا از ش���ما متن ّفر باشند،
تع ّجب نكنید14 .ما میدانیم كه از مرگ گذشته و به حیات
رس���یدهایم ،چون یکدیگر را دوست میداریم .هر که دیگران
را دوست ندارد ،هنوز در قلمرو مرگ زندگی میکند15 .هرکه
از برادر خود متن ّفر باش���د قاتل است و شما میدانید كه هیچ
قاتلی دارای حیات جاودانی نیست16 .ما معنی مح ّبت را درک
کردهایم زیرا مسیح جان خود را در راه ما فدا كرد .پس ما نیز
باید جان خود را در راه یکدیگر فدا سازیم�17 .آیا ممكن است
مح ّبت خدا در كسی باشد كه از ثروت دنیا بهرهمند است ولی
وقتی برادر خود را میبیند ،مح ّبت خود را از او دریغ نماید؟
18ای فرزندان من ،مح ّبت ما نباید فقط در قالب حرف و تعارف
باشد ،بلكه باید حقیقی باشد و در عمل دیده شود.
* روی سخن در �آیه با ایمانداران است.
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اطمینان در حضور خدا

19پس ما میدانیم كه تابعین حقیقت هستیم زیرا وجدان ما
در پیش���گاه خدا به ما اطمینان میدهد20 .و اگر هم وجدان
م���ا ،ما را محكوم س���ازد ،خدا از وجدان ما بزرگتر اس���ت و
از همهچیز �آگاه میباش���د21 .ای عزی���زان ،اگر وجدان ما ،ما
را محكوم نمیس���ازد ،ما میتوانیم با اطمینان به حضور خدا
بیاییم 22و او تمام خواهشهای ما را بر�آورده میکند زیرا ما بر
طبق احكام او عمل میکنیم و �آنچه را كه پس���ند اوست بجا
می�آوریم23 .و فرمان او این اس���ت كه ما باید به نام پس���ر او
عیسی مسیح ایمان �آوریم و یكدیگر را دوست بداریم چنانکه
مسیح هم همین دستور را به ما داده اس���ت24 .هرکه احكام
او را رعایت میکند ،در خدا زندگی میکند و خدا در او .او
روحالقدس را به ما بخش���یده است تا ما مطمئن باشیم كه او
در ما زندگی میکند.

4

شناختن روح خدا و روح شیطان

ای عزیزان ،به هر نب ّوتی (الهامی) اعتماد نكنید ،بلكه
�آنه���ا را بیازمایید ت���ا ببینید كه �آی���ا در واقع از جانب
خداست یا نه ،زیرا عدّۀزیادی هستند كه به سرتاسر دنیا رفته،
به دروغ نب ّوت میکنند2 .چگونه میتوان نب ّوتی را که از طرف
روح خداست تش���خیص داد؟ هرکه با هدایت روح اقرار كند
كه عیسی مس���یح در جسم ظاهر شد ،از جانب خداست 3و
هرکه ُمنكر این حقیقت شود نه تنها از جانب خدا نیست ،بلكه
او دارای روح «دشمن مسیح» میباشد .شما شنیدهاید كه او
می�آید ،درحالیكه هم اكنون در این جهان است.
4ای فرزندان من ،شما به خدا تعلّق دارید و بر کسانیکه
به دروغ نب��� ّوت میکنند غلب���ه یافتهاید ،زیرا روحی كه در
شماست از روحی كه در این دنیا كار میکند ،قویتر است.
�5آنها متعلّق به این دنیا هس���تند و دربارۀ امور دنیوی سخن
میگویند و به این سبب دنیا به �آنها گوش میدهد6 .ا ّما،
ما فرزندان خدا هستیم و هر کس���ی كه خدا را میشناسد
به ما گ���وش میدهد .درحالیکه کس���یکه به خ���دا تعلّق
ندارد ،س���خنان ما را قبول نمیکند .پس ب���ه این ترتیب،
ما میتوانیم پیام حقیقت را كه از جانب روح خداس���ت،
از پیامهای نادرس���تی ك���ه از جانب ارواح دیگر هس���تند،
تش���خیص دهیم.
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محبت است
خدا ّ

7ای عزیزان ،ما باید یكدیگر را دوست بداریم ،زیرا دوستی
و مح ّب���ت از جانب خداس���ت .هرکه مح ّب���ت دارد ،فرزند
خداست و خدا را میشناس���د8 .ا ّما� ،آنكه مح ّبت ندارد از
خدا کاملا ً بیخبر است ،زیرا خدا مح ّبت است9 .و مح ّبت
خدا از این طریق به ما �آشكار گردید كه خدا پسر یگانۀ خود
را به جهان فرس���تاد تا ما به وس���یلۀ او حیات داشته باشیم.
10مح ّبتی كه من از �آن سخن میگویم ،مح ّبت ما نسبت به
خدا نیس���ت ،بلكه مح ّبت خدا نس���بت به ماست .مح ّبتی
كه باعث ش���د او پسر خود را به عنوان ك ّفارۀ گناهان ما به
جهان بفرس���تد11 .ای عزیزان ،اگر مح ّبت خدا به ما چنین
اس���ت ،ما نیز باید یكدیگر را دوس���ت بداریم12 .هیچکس
هرگز خدا را ندیده اس���ت ،ا ّما اگر ما یكدیگر را دوس���ت
بداری���م ،خدا در م���ا زندگی میکند و مح ّب���ت او در ما به
كمال میرس���د.
13چگونه میتوانیم بدانیم که خدا در ماست و ما در خدا؟ از
اینكه او روح خود را به ما بخشیده است! 14ما خود دیدهایم
و ش���هادت میدهیم كه خدای پدر ،پس���ر خود را فرستاد تا
نجاتدهندۀ عالم باش���د 15و هرکه اقرار كند كه عیسی پسر
خداست ،خدا در اوس���ت و او در خدا16 .ما از مح ّبت خدا
نس���بت به خود �آگاهیم و به �آن اطمین���ان داریم .خدا مح ّبت
است و هرکه با مح ّبت زندگی میکند ،در خدا ساكن است
و خدا در او17 .به این وس���یله مح ّبت در ما به كمال رسیده
اس���ت تا در روز داوری اعتماد داشته باش���یم ،زیرا زندگی ما
مانند زندگی او در این جهان است18 .کسیکه مح ّبت دارد،
نمیترسد و هرکه بترسد هنوز به مح ّبت كامل نرسیده است؛
زیرا مح ّبت كامل ترس را دور میسازد ،ولی شخصی میترسد
كه در انتظار مجازات است.
19ما به دیگران مح ّبت میکنیم چون اول خدا به ما مح ّبت
كرد20 .اگر بگوییم« :من خدا را دوست دارم ».درحالیکه از
دیگری خود نفرت داریم ،دروغگو هستیم ،زیرا اگر کسانی
را كه میبینیم مح ّبت نمیکنیم ،محال اس���ت خدایی را كه
ندیدهایم مح ّبت نمایی���م21 .فرمانی كه او به ما داده اس���ت
چنین است« :هرکه خدا را دوست دارد ،باید دیگران را نیز
دوس���ت بدارد».
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5

پیروزی برجهان

هرکه ایمان دارد كه عیسی ،مسیح است فرزند خداست
و هرکه پدر را دوست دارد فرزند او را نیز دوست خواهد
داشت2 .ما چگونه میدانیم كه فرزندان خدا را دوست داریم؟
از اینكه خدا را دوست داریم و مطابق احكام او عمل میکنیم.
3زیرا مح ّبت به خدا چیزی جز اطاعت از احكام او نیست و
این احكام بار سنگینی نیست4 ،زیرا همۀ فرزندان خدا بر این
جهان غلبه یافتهاند و ما این پیروزی را به وسیلۀ ایمان به دست
�آوردهایم5 .و كسی بر جهان پیروز نمیشود مگر �آن كسی ایمان
دارد كه عیسی ،پسر خداست!
سه شاهد عیسی مسیح

�6آمدن مس���یح با تعمید و ریختن خون خودش همراه بود.
�آم���دن او نه تنها با �آب تعمید ،بلكه هم با �آب تعمید و هم با
خون خودش ثابت گردید .روح خدا كه حقیقت محض است
نیز این را تصدیق میکند7 .پس سه شاهد وجود دارد8 :روح
خدا� ،آب و خون؛ و شهادت این سه شاهد با هم سازگار است.
9ما كه شهادت انسان را میپذیریم ،با شهادت خدا كه قویتر
است چه خواهیم كرد؟ و این شهادتی است كه او برای پسر
خود داده است10 .هرکه به پسر خدا ایمان �آورد ،این شهادت
را در دل خود دارد ،ا ّما هرکه ش���هادت خدا را قبول نكند و
گواهی او را در مورد پس���رش نپذیرد ،خدا را دروغگو شمرده
است11 .شهادت این است كه خدا به ما حیات جاودانی داده
است و این حیات در پس���ر او یافت میشود12 .هرکه پسر را
دارد ،حیات دارد و هرکه پسر خدا را ندارد ،صاحب حیات
نیست.
حیات جاودان

13این نامه را نوشتم تا شما كه به نام پسر خدا ایمان دارید،
یقین بدانید كه حیات جاودانی دارید14 .اطمینان ما در حضور
خدا این است كه اگر از او چیزی بخواهیم كه مطابق ارادۀ او
باشد ،به ما گوش خواهد داد15 .ما میدانیم كه هرچه بخواهیم
او به ما گوش میدهد .پس این را هم باید بدانیم كه �آنچه از
او بطلبی���م به ما عطا خواهد فرمود16 .اگر كس���ی میبیند كه
ایمانداری مرتكب گناهی شده است كه منجر به مرگ نیست،
باید برای او به درگاه خداوند دعا كند و اگر �آن شخص مرتكب
چنین گناهی نشده باشد ،خدا به او زندگی خواهد بخشید.
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ا ّما گناهی هم هست كه به مرگ منجر میشود و من نمیگویم
كه در مورد �آن دعا كنید17 .البتّه هر خطایی گناه است ،ا ّما هر
گناهی منجر به مرگ نمیشود18 .ما میدانیم كه فرزندان خدا
در گناه زندگی نمیکنند ،زیرا پسر خدا �آنها را حفظ خواهد
كرد و شیطان به �آنان دسترسی ندارد19 .میدانیم كه ما فرزندان
خدا هستیم درحالیکه تمام دنیا تحت تسلّط شیطان است.
20ما میدانیم كه پسر خدا �آمده و به ما فهم �آن را داده است
كه خدای حقیقی را بشناسیم ،ما با خدای حقیقی و با پسر او
عیسی مسیح متّحد هستیم .این است خدای حقیقی و این است
حیات جاودانی21 .ای فرزندان من ،از ُبتها دوری جویید.
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برای بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.

نامۀ دوم یوحنای رسول
معرفی کتاب
ّ

نامۀ دوم یوحنا ،نامهای است از طرف یک رهبر -پیر -كلیسا
به بانویی گرامی و فرزندانش كه احتمالا ً به معنی یک كلیسای
محلی و اعضای �آن میباشد .این پیام به طور خلاصه درخواستی
است برای مح ّبت به دیگران و هشداری علیه معلّمان دروغین
و تعالیم �آنها.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 3-1
برتری محبّت 6-4
هشدار در مورد عقاید غلط 11-7
خاتمه 13-12

1

مقدمه
ّ

از طرف یكی از رهبران كلیسا به �آن بانوی برگزیدۀ خدا و
فرزندان او ،كه نه تنها من واقعاً �آنها را دوست دارم ،بلكه
همۀ �آنانی كه حقیقت را میشناسند2 .زیرا حقیقت در میان ما
بوده و هست و تا ابد با ما خواهد بود3 .خدای پدر و عیسی
مسیح پسر او ،فیض ،رحمت و �آرامش به ما عنایت فرماید تا
این بركات همیشه در حقیقت و مح ّبت از �آن ما باشد.
محبت
حقیقت و ّ

4وقتی ش���نیدم كه بعضی از فرزندان ت���و همانطور كه پدر
ما فرمان داده اس���ت بر طبق حقیقت زندگی میکنند ،خیلی
خوشحال شدم5 .و اكنون ای بانو ،خواهشی از تو دارم و �آن
این است كه به یكدیگر مح ّبت كنیم .من فرمان تازهای به تو
نمیدهم ،بلكه همان فرمانی است كه از اول شنیدیم6 .منظور
من از مح ّبت این است كه مطابق احكام خدا زندگی كنیم.
�آری� ،آن فرمان كه ش���ما از اول شنیدید این است كه باید در
مح ّبت زندگی كنید.
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7فریبكاران بسیاری به سرتاسر جهان رفتهاند ،یعنی اشخاصی
كه قبول نمیکنند ،عیسی مسیح در جس���م ظاهر شد .اینها
فریبكار هستند! اینها «دشمن مسیح» هستند! 8مواظب باشید
مبادا تمام كارهایی را كه ما برای شما کردهایم ،باطل سازید.
برعکس ،ما میخواهیم كه شما پاداش خود را کاملا ً دریافت
كنید.
9هرکه تعالیمش مطابق تعالیم مس���یح نیست بلكه چیزهای
دیگری را تعلیم میدهد ،خدا با او نیس���ت .ا ّما کسانیکه به
تعلیم مسیح وفادار هستند ،هم خدای پدر را دارند و هم پسر
را10 .اگر كس���ی نزد شما بیاید و این تعلیم درست را نیاورد،
او را در خانۀ خود نپذیرید و حتّی به او خوش�آمد هم نگویید،
11زیرا هرکه به او خوش�آمد گوید در کارهای شریرانۀ او همدست
شناخته میشود.
خاتمه

12اگر چه مطالب بس���یاری هست كه باید به شما بنویسم،
ا ّما فكر میکنم بهتر است �آنها را با قلم و مركب روی كاغذ
نیاورم و به جای �آن ،امیدوارم ش���ما را شخصاً ببینم و روبهرو
با ش���ما صحبت كنم تا همۀ ما کاملا ً شاد شویم13 .فرزندان
خواهر برگزیدۀ تو سلام میرسانند.
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نامۀ سوم یوحنای رسول
معرفی کتاب
ّ

این نامه از طرف یک رهبر -پیر -كلیسا ،به یک رهبر كلیسا
به نام غایوس نوشته شده است .نویس���نده از غایوس بهخاطر
كمک به سایر مسیحیان تش���كّر و قدردانی نموده و در مورد
شخصی به نام دیوترفس به او هشدار داده است.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 14-
قدردانی از غایوس 58-
محكوم كردن دیوترفس 910-
تعریف از دیمیتریوس 1112-
خاتمه 1315-

1

مقدمه
ّ

از طرف یكی از رهبران كلیس���ا ب���ه «غایوس» عزیز كه
واقعاً دوستش دارم.
2ای عزی���ز ،دعا میکنم كه روزگار بر وفق مراد تو باش���د و
همانطور كه در روح سالم هستی ،از سلامتی بدن نیز برخوردار
باشی3 .وقتی بعضی از ایمانداران به اینجا �آمدند و به من خبر
دادند كه تو چقدر به حقیقت الهی وفادار هستی ،یعنی چگونه
مطابق حقیقت رفتار میکنی ،خیلی خوش���حال شدم4 .هیچ
چیز بیش از این مرا خوشحال نمیسازد كه بشنوم فرزندان من
بر طبق حقیقت رفتار میکنند.
همكاری و مخالفت

5ای عزیز ،از تمام كارهایی ك���ه برای این ایمانداران انجام
میدهی ،هرچند �آنها را نمیشناسی ،معلوم میشود که با وفاداری
كار میکنی�6 .آنها برای كلیس���ای اینجا از مهربانی تو تعریف
کردهاند .اگر به طور خداپس���ندانه به �آنها كمک كنی تا سفر
خود را ادامه دهند ،كاری نیكو کردهای7 .زیرا �آنها این سفر
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را به عنوان خدمتی به مسیح شروع کردهاند و از غیر مسیحیان
كمک قبول نمیکنند8 .پس ما مسیحیان موظّفیم ،با پذیرایی
از چنین اشخاص در انتشار حقیقت همكاری كنیم.
9من نامهای مختصر به كلیس���ا نوش���تم ،ا ّما «دیوترفس» كه
همیشه دوس���ت دارد خود را جلو بیندازد ،سخنان ما را قبول
نمیکند10 .وقتی بیایم كلیسا را از تمام كارهایی كه او كرده
و تمام اتّهامات بیاساس و نادرستی که به ما زده است ،مطّلع
خواهم ساخت .او به این كارها اكتفا نكرده بلكه ایمانداران
را نیز به خانۀ خود راه نمیدهد و مانع میشود كه دیگران نیز
از �آنها پذیرایی كنند و اگر بعضیها چنین كنند ،او �آنان را از
كلیسا بیرون میکند.
11ای دوست عزیز ،نیكویی را دنبال كن نه بدی را .شخص
نیكوكار فرزند خداست ،بدكار هرگز خدا را ندیده است.
12همه از «دیمیتریوس» به نیكی سخن میگویند -حقیقت هم
همین است -و ما نیز گفتار �آنها را ت�أیید میکنیم و تو میدانی
كه شهادت ما قابل اعتماد است.
خاتمه

13مطالب زیادی هست كه باید برای تو بنویسم ،ا ّما نمیخواهم
�آن را با قلم و مركب روی كاغذ بیاورم14 .امیدوارم تو را خیلی
زود ببینم و روب���هرو با هم صحبت كنیم15 .صلح و �آرامش از
�آن تو باد .دوستانت سلام میرس���انند ،به یکایک دوستان ما
سلام برسان.
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نامۀ یهودا
معرفی کتاب
ّ

نامۀ یهودا بهخاطر هشدار در مورد معلّمان دروغین كه ا ّدعا
میكردند ایماندار هستند ،نوشته شده است .در این نامۀ كوتاه
كه شباهت به نامۀ دوم پطرس دارد ،نویسنده ،خوانندگان را
به استقامت و پایداری در ایمانی كه یکبار به مقدّسین سپرده
شده است ،تشویق مینماید.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 2-1

شخصیّت ،تعالیم و محکومیّت معلّمان دروغین 16-3

توصیه به حفظ ایمان 23-17
دعای فیض 25-24

1

مقدمه
ّ

از طرف یهودا ،غلام عیس���ی مسیح و برادر یعقوب به
برگزیدگانی كه محبوب خدای پدر هستند و در عیسی
مسیح محفوظ میباشند2 .رحمت و �آرامش و مح ّبت در میان
شما روز افزون باد.
مع ّلمان دروغین

3ای دوستان عزیز ،بسیار مشتاق بودم دربارۀ نجاتی كه همۀ
ما با هم در �آن شریک میباشیم به ش���ما بنویسم ،ا ّما ناگهان
احساس كردم كه باید شما را تشویق كنم تا از ایمانی كه خدا
یکبار برای همیشه به مقدّس���ین خود عطا كرده است ،دفاع
نمایید4 .زیرا ع ّدهای مخفیانه به میان ما راه یافتهاند .این اشخاص
خداناشناس ،فیض خدای ما را بهانهای برای فساد اخلاقی خود
قرار میدهند و یگانه مولا و خداوند ما ،مسیح را منكر میشوند.
کتابمقدّس مدّتها پیش محکوم ّیت �آنها را پیشبینی كرده بود
و �آن امروز واقع شده است5 .اگرچه شما این حقیقت را خوب
میدانید ،باز هم میخواهم یاد�آور شوم كه خداوند با وجود �آنكه
2291

یهودا 1

قوم اسرائیل را به سلامتی از مصر بیرون �آورد ،بعدها �آن كسانی
را كه ایمان نداشتند ،نابود ساخت6 .همچنین خدا فرشتگانی
را كه مقام والای خود را حفظ نكردند و مكان اصلی خود را
ترک نمودند ،تحت ظلمت و در زنجیرهای ابدی نگاه داشته
است تا در روز داوری محكوم ش���وند7 .همینطور شهرهای
سدوم و غموره و شهرهای مجاور �آنها كه خود را به زناكاری
و انحرافات جنسی تسلیم كردند و اكنون به عنوان عبرت در
�آتش جاودانی مجازات میشوند8 .وضع این اشخاص هم امروز
همینطور است .رؤیاها و خوابهایی میبینند كه �آنها را به �آلوده
ساختن بدنهایشان وادار میکند .هیچیک از مراجع قدرت را
قبول ندارند و به موجودات سماوی اهانت میکنند9 .در حالتی
كه حتّی میكائیل ،رئیس فرشتگان ،وقتی بر سر نعش موسی با
ابلیس مجادله میکرد ،جر�أت نداشت او را با اهانت محكوم
سازد ،بلكه فقط گفت« :خداوند تو را سرزنش كند10 ».ولی
این اشخاص امروز به �آنچه كه نمیفهمند اهانت میکنند و �آن
چیزهایی كه �آنها مثل حیوان���ات از روی غریزه درک میکنند،
چیزهایی است كه باعث هلاكت �آنها میشود11 .وای به حال
�آنها ،زیرا همان راهی را در پیش گرفتهاند كه «قائن» پیمود و مانند
«بلعام» برای سود خود راه غلط را دنبال کرده و مانند «قورح»
كه علیه موسی طغیان كرد ،یاغی شده و از بین رفتهاند12 .اینها
مجالس اُنس شما را �آلوده میسازند ،زیرا با بیشرمی میخورند
و مینوشند و فقط در فكر خود هستند� .آنها ابرهای بیبارانی
هستند كه از برابر باد رانده میشوند .درختهایی هستند كه در
هیچ فصلی میوه نمیدهند و از ریشه كنده شده و کاملا ً مردهاند.
�13آنها مانند امواج متلاطم دریا هستند و کارهای شرم�آورشان
مانند كفهای كثیفی ظاهر میشود و مانند ستارگان سرگردانی
هستند كه تاریكی دوزخ تا به ابد در انتظار �آنهاست«14 .خنوخ»
كه نسل هفتم بعد از �آدم بود ،پیشگویی كرده گفت« :ببینید،
خداوند با دهها هزار نفر از مقدّس���ین خود می�آید 15تا بر همۀ
�آدمیان داوری كند و انسانهای شریری را كه از روی شرارت،
دست به کارهای شریرانه زدهاند و همۀ سخنان سختی را كه
گناهكاران خداناشناس به ضد خدا گفتهاند ،محكوم سازد».
16این اشخاص همیشه غرغر و شكایت كرده و از شهوات خویش
پیروی مینمایند .كلمات زیبا و گزاف از دهانشان جاری است
و برای سود و منفعت خود از دیگران تعریف میکنند.
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17و ا ّما شما ای عزیزان ،باید سخنانی را كه رسولان خداوند
ما عیسی مسیح گفتهاند بهیاد داشته باشید18 ،زیرا �آنها به شما
گفته بودند كه در زمان �آخر افرادی می�آیند كه شما و ایمانتان
را مسخره خواهند كرد و فقط از شهوات شریرانۀ خود پیروی
خواهند نمود19 .ایش���ان مردمانی نفس���انی هس���تند كه تفرقه
میاندازند و از روح خدا محرومند20 .ای عزیزان ،شما باید در
ایمان بسیار مقدّستان ،ثابت باشید و در �آن پیشرفت كنید .با
هدایت روحالقدس دعا نمایید21 ،و شما كه منتظر خداوند ما
عیسی مسیح هستید تا او در رحمت خود ،حیات جاودان به
شما عنایت فرماید ،خود را در مح ّبت خدا نگاه دارید22 .نسبت
به �آنها كه شک و تردید دارند ،دلسوز باشید23 .كسانی را كه
به �آتش افتادهاند بیرون �آورید و نجات بخشید ،نسبت به دیگران
هم دلسوز باشید و هم از �آنان بترسید ،ا ّما حتّی از لباسهایشان
كه با شهوات گناه �آلوده شده است نیز متن ّفر باشید.
دعای شكرگزاری

24اكنون بر �آن کس���یکه قادر است ش���ما را از لغزش نگاه
دارد و شما را بیعیب و شادمان در پیشگاه جلالش قرار دهد،
25یعنی بر خدای یكتا كه به وسیلۀ عیسی مسیح خداوند ما،
ما را نجات داده است ،جلال و عظمت ،ق ّوت و قدرت باد،
از ازل تا به امروز و از امروز تا به ابد� ،آمین.
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شماره فصلهای این کتاب

برای سهولت انتخاب و مطالعه ،شماره فصلهای این کتاب
در این صفحه گنجانده شده است .برای مطالعۀ هر فصل یا
روی �آن شماره کلیک کنید و یا به صفحۀ بعدی بروید .برای
بازگشت به ابتدای کتاب مقدّس لطفاً اینجا را کلیک کنید.
باشد که نور کلام خدا دلهای شما را من ّور و زندگیتان را
از برکت سرشار نماید.
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معرفی کتاب
ّ

مكاش���فۀ یوحنا در زمانی نوشته شد كه مس���یحیان بهخاطر
ایمانشان به عیسی مسیح به عنوان خداوند ،تحت �آزار و شكنجه
بودند .مقصود اصلی نویسنده این است كه به خوانندگان خود
امید ببخشد و �آنها را تشویق كند كه در زمان سختی و شكنجه
در ایمان خود وفادار باشند.
بیشتر قس���متهای این كتاب ،مكاشفات و رؤیاهایی است
كه به طور استعاره و با زبان اش���اره بیان شده و مسیحیان �آن
زمان� ،آن را خوب میفهمیدن���د ولی برای دیگران به صورت
رمز بود.
صحنههای مكاش���فات و رؤیاهای این كتاب همچون یک
س���مفونی به دفعات مختلف و به صورته���ای گوناگون تكرار
و تكرار میش���وند .هرچند نظریات مختلفی در مورد شرح و
تفسیر این كتاب وجود دارد ،ولی �آهنگ اصلی كتاب �آشكار
است و �آن این است كه خدا سرانجام از طریق عیسی مسیح
بر تمام دشمنان و شیطان پیروز خواهد شد و كسانی را كه به
او وفادار بودهاند ،در �آس���مانی جدید و زمینی جدید بركت و
پاداش خواهد داد.
تقسیمبندی کتاب

مقدّمه 8-1:1
رؤیای ا ّولیه و نامههایی به هفت كلیسا 22:3-9:1
طومار با هفت مهر 1:8-1:4
هفت شیپور 19:11-2:8
اژدها و دو حیوان وحشی 18:13-1:12
رؤیاهای گوناگون 8:15-1:14
هفت جام غضب خدا 21-1:16
سقوط بابل ،شكست حیوان وحشی ،نبی دروغین
و شیطان 10:20-1:17
داوری نهایی 15-11:20
آسمان جدید ،زمین جدید و اورشلیم جدید
5:22-1:21
خاتمه 21-6:22
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1

این مكاش���فهای اس���ت كه خدا به عیسی مسیح داده
است تا �آنچه را كه باید بزودی رخ دهد ،به بندگانش
نشان دهد .او فرشتۀ خود را به نزد بندۀ خویش یوحنا فرستاد،
2تا این چیزها را به او نش���ان دهد .یوحنا با بیان �آنچه شنیده
و دیده اس���ت به حقان ّیت كلام خدا و شهادت عیسی مسیح
گواهی میدهد3 .و خوش���ا به حال کسیکه این را میخواند
و کسانیکه به كلمات این نب ّوت گوش میدهند و طبق �آنچه
در �آن نوشته شده است ،عمل میكنند .زیرا بزودی همۀ این
چیزها به وقوع خواهد پیوست.
درود به كلیساهای هفتگانه

4از طرف یوحنا تقدیم به هفت كلیسای استان �آسیا:
فیض و سلامتی از جانب خدا ،اوکه هست ،بود و خواهد
�آمد و از جانب هفت روح كه در پیش���گاه تخت پادشاهی او
هستند5 .و از جانب عیسی مسیح� ،آن شاهد امین� ،آن نخستزاده
از مردگان و فرمانده پادشاهان زمین به شما فیض و �آرامش باد.
او ما را دوس���ت دارد و با خون خود م���ا را از گناهانمان �آزاد
گردانید6 .و ما را به سلطنت رسانید تا به عنوان كاهنان ،خدا
یعنی پدر او را خدمت كنیم .او را تا به ابد جلال و قدرت باد،
�آمین7 .ببین او با ابرها می�آید! همه و از جمله �آن کسانیکه به
او نیزه زدند ،او را خواهند دید و همۀ اقوام جهان بهخاطر او
سوگواری خواهند كرد� .آری ،چنین خواهد شد! �آمین.
8خداوند خدا میگوید« :من الف و یاء هستم ،خداوند متعال
كه بود و هست و خواهد �آمد».
ظهور مسیح

9من یوحنا ،برادر شما ،كه در اتّحاد با عیسی در رنج و در
پادشاهی و در بردباری شریک شما هستم ،بهخاطر موعظۀ كلام
خدا و شهادت به عیسی در جزیرهای به نام پاتموس مقیم بودم.
�10آن روز ،روز خداوند بود و روحالقدس مرا فراگرفت ،در �آن
حال ،از پشت سر خود صدای بلندی مثل صدای شیپور شنیدم
11كه به من گفت�« :آنچه را كه میبینی در كتابی بنویس و به
این هفت كلیسا ،یعنی كلیساهای :افسس ،اسمیرنا ،پرغامس،
طیاتیرا ،سارد ،فیلادلفیا ،و لائودیکیه بفرست».
12برگشتم تا ببینم كیست كه با من سخن میگوید و وقتی
برگش���تم ،هفت چراغپایۀ ز ّرین دیدم13 .در میان چراغپایهها
كسی شبیه انسان بود كه ردای بلندی بر تن داشت و ِزرِه ز ّرینی
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به دور سینهاش بود14 .موهای او مثل پشم یا برف سفید بود
و چشمانش مثل �آتش میدرخش���ید15 .پاهایش مثل برنزی كه
در كوره گداخته و سپس ش ّفاف شده باشد ،درخشان بود و
صدایش مانند صدای �آبشار16 .او در دست راست خود ،هفت
ستاره داشت و از دهانش شمشیری تیز و دو َدم بیرون می�آمد و
چهرهاش مانند خورشید نیمروز میدرخشید17 .وقتی او را دیدم
مثل مرده پیش پای او افتادم ،ا ّما او دست راست خود را بر من
گذاشت و گفت« :نترس ،من اول و �آخر هستم18 .من زنده
بودم و مردم و اكنون تا به ابد زنده هس���تم و كلیدهای مرگ
و جهان مردگان را در دست دارم�19 .آنچه را میبینی بنویس،
�آنچه كه اكنون هست و بعد از این اتّفاق میافتد20 .مفهوم و
مقصود �آن هفت ستارهای كه در دست راست من دیدی و �آن
هفت چراغپایه ز ّرین این است� .آن هفت ستاره فرشتگان هفت
كلیسا و �آن هفت چراغپایه ،هفت كلیسا میباشند.

2

پیام به كلیسای افسس

«به فرشته كلیسای افسس بنویس:
«این است س���خنان �آن کس���یکه هفت ستاره را به
دست راست خود دارد و در میان هفت چراغپایۀ ز ّرین گردش
میکند2 .من کارها ،رنجها ،و بردباری تو را میدانم .میدانم
كه نمیتوانی افراد ش���ریر را تح ّمل كنی .تو �آنانی را كه ا ّدعا
میکنند رسول هستند ولی نیستند ،امتحان کردهای و دریافتهای
كه دورغگو هستند3 .تو بردبار هستی .بهخاطر من در مقابل
شرارت ایستادگی کردهای و از پا در نیامدهای4 .ا ّما این شكایت
را از تو دارم :عشق و علاقۀ نخستین خود را از دست دادهای.
5بهیاد داشته باش كه از چه مقام بلندی سقوط کردهای ،توبه
كن و مثل گذش���ته عمل نما و اگر توبه نكنی ن���زد تو می�آیم
و چراغپایهات را از جایش بر م���یدارم6 .البتّه باید بگویم :تو
این ُحسن را هم داری كه مثل من از کارهای نقولاویان متن ّفر
هستی7 .ای کسانیکه گوش دارید ،به �آنچه كه روح به كلیساها
میگوید گوش دهید! به کسیکه پیروز شود اجازه میدهم از
درخت زندگانی كه در باغ خدا میروید ،بخورد.
پیام به كلیسای اسمیرنا

«8به فرشتۀ كلیسای اسمیرنا بنویس:
«این است سخنان �آن اول و �آخر� ،آنکس كه ُمرد و زنده شد:
9من از عذاب و فقر تو �آگاه هس���تم ولی با وجود این ،توانگر
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هستی! میدانم �آن کسانیکه ا ّدعا میکنند یهودی هستند ولی
نیستند ،چطور به تو افترا میزنند� .آنان جماعت شیطانند! 10از
رنجی كه به شما روی می�آورد ،نترسید .البتّه ابلیس بعضی از
شما را به زندان خواهد افكند تا شما را بیازماید و به مدّت ده
روز رنج خواهید كشید ولی تا َدم مرگ وفادار بمانید و من به
شما تاج حیات را خواهم بخشید.
«11ایکس���انیکه گوش دارید به �آنچه كه روح به كلیساها
میگوید گوش دهید! کسیکه پیروز شود ،عذاب مرگ دوم
را نخواهد چشید.
پیام به كلیسای پرغامس

«12به فرشتۀ كلیسای پرغامس بنویس:
«این است سخنان �آن کسیکه صاحب �آن شمشیر تیز دو َدم
است13 .میدانم تو در كجا به سر میبری ،تخت شیطان در
�آنجا قرار دارد و من میدانم ایمانی كه به من داری كم نشده
اس���ت .تو حتّی در �آن زمان كه �آنتیپاس ،ش���اهد امین من در
شهر تو یعنی در خانۀ شیطان شهید شد ،ایمانت را از دست
ندادی14 .ا ّما از تو چند شكایت دارم :در پرغامس ع ّدهای با
تو هستند كه به تعالیم بلعام چسبیدهاند .بلعام به بالاق تعلیم
داد كه چگونه قوم اس���رائیل را از راه راست منحرف سازد و
�آنان را تش���ویق كرد كه خوراكی را بخورند كه به ُبتها تقدیم
شده بود و مرتكب زنا بش���وند15 .و همچنین ع ّدهای هستند
ك���ه از تعلیم نقولاویان پیروی میکنن���د16 .پس توبه كن! اگر
توبه نكنی بزودی نزد تو خواهم �آمد و با شمشیری كه از دهانم
بیرون می�آید ،با �آنان جنگ خواهم كرد.
«17ای کسانیکه گوش دارید� ،آنچه را كه روح به كلیساها
میگوید بشنوید!
«به کسیکه پیروز ش���ود ،نان مرموز الهی خواهم داد و نیز
به او سنگ سفیدی میدهم و بر �آن سنگ ،نام تازهای نوشته
خواهد بود كه هیچکس معن���ی �آن را نخواهد فهمید مگر �آن
کسیکه �آن را میگیرد.
پیام به كلیسای طیاتیرا

«18به فرشتۀ كلیسای طیاتیرا بنویس:
«این است سخنان پسر خدا كه چشمانش مانند �آتش میدرخشد
و پاهایش مثل برنز ش ّفاف درخشان است19 .از کارها ،مح ّبت
و وفاداری ،خدمت نیکو و بردباری تو �آگاه هستم و میدانم كه
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اكنون کارهای تو از گذشته بهتر است20 .و ا ّما از تو شكایتی
دارم :تو ایزابل را �آزاد گذاشتهای .ایزابل ،زنی كه ا ّدعا میکند
نب ّیه اس���ت و با تعلیم خود ،بندگان مرا گمراه میکند تا �آنها
مرتكب زنا و خوردن خوراکهایی شوند كه به ُبتها تقدیم شده
اس���ت21 .به او ُمهلت دادهام كه توبه كند ولی او نمیخواهد
دست از زناکاریهای خود بردارد22 .بدان كه من او را گرفتار
بسترش خواهم ساخت و عاش���قانش را كه با او زنا کردهاند،
همراه خودش گرفتار مصیبت شدیدی خواهم كرد ،مگر اینکه
از �آن كارهایی كه با او كرده بودند ،توبه كنند 23و فرزندانش
را به قتل خواهم رسانید .با این كارها ،همۀ كلیساها خواهند
فهمید كه من افكار و ن ّیتهای انسان را می�آزمایم و به هر یک
از شما بر طبق کارهایش جزا خواهم داد.
«24اكنون روی سخن من با بق ّیۀ شما در طیاتیراست كه این
تعالیم را نپذیرفتهاید؛ �آنچه را كه �آنان اسرار مخصوص شیطان
میخوانند ،نیاموختهاید .من نمیخواهم بار بیش���تری بر شما
تحمیل كنم25 .فقط میخواهم �آنچه را دارید تا زمانیکه من
می�آیم ،محكم نگاه دارید26 .به کسیکه پیروز شود و در انجام
ارادۀ من تا به �آخر استقامت نشان دهد قدرت خواهم داد تا بر
تمام ملل حكمرانی كند27 .او با عصای �آهنین بر �آنان فرمان
خواهد راند و �آنان را مثل ظروف س���فالین ُخرد خواهد كرد.
او تمام این كارها را با قدرتی كه من از پدر دریافت کردهام،
انجام خواهد داد28 .و همچنین س���تارۀ صبح را به او خواهم
بخشید.
«29ای کسانیکه گوش دارید� ،آنچه را كه روح به كلیساها
میگوید ،بشنوید!

3

پیام به كلیسای سارد

«به فرشتۀ كلیسای سارد بنویس:
«این است سخنان �آن کس���یکه دارای هفت روح
خدا و هفت ستاره است .کارهای تو را میدانم و اگرچه همه
میگویند تو زنده هستی ولی مردهای2 .بیدار شو و �آن چیزهایی
را كه باقی مانده و نزدیک است از بین برود ،تقویت كن ،زیرا
من هیچیک از كارهایی كه پسندیدۀ خداست ،در تو نیافتهام.
3پس �آنچه را كه �آموخته و شنیدهای بهیاد �آور و �آن را محكم
نگاه دار و توبه كن .اگر بیدار نشوی ،من مانند دزد بر سر تو
خواهم �آمد و تو لحظۀ �آمدن مرا نخواهی دانس���ت4 .ا ّما چند
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نفر در سارد داری كه لباسهای خود را نیالودهاند� .آنان در لباس
سفید با من راه خواهند رفت زیرا مستحق �آن هستند5 .کسیکه
پیروز شود ،به لباس سفید مل ّبس خواهد شد و نامش را هرگز
از كتاب حیات حذف نخواهم كرد و در پیشگاه پدر خود و
فرشتگان ،او را از �آن خود خواهم دانست.
«6ای کسانیکه گوش دارید� ،آنچه را كه روح به كلیساها
میگوید بشنوید!
پیام به كلیسای فیالدلفیا

«7به فرشتۀ كلیسای فیلادلفیا بنویس:
«این است سخنان �آن قدّوس و صادق كه كلید داوود را به
دست دارد .دری را كه او بگشاید نمیتوان بست و هر دری را
كه او ببندد نمیتوان گشود8 .من کارهای تو را میدانم و دری
گش���وده پیش روی تو قرار دادهام كه هیچکس نمیتواند �آن را
ببندد؛ زیرا با اینکه قدرت تو كم است ،تعلیم مرا نگاهداشتهای
و نام مرا انكار نكردهای9 .تو ّجه كن! این است كاری كه من
خواهم كرد� :آنانی را كه از جماعت شیطان هستند و ا ّدعای
یهودیّت میکنند ،ولی نیستند و دروغ میگویند ،خواهم �آورد و
پیش پای تو خواهم افكند و �آنان خواهند دانست كه تو محبوب
من هستی10 ،زیرا مطابق تعالیم من رفتار كردی و نسبت به من
وفادار ماندی .من نیز تو را از �آزمایش سختی كه قرار است بر
تمامی جهان واقع شود و ساكنانش را بیازماید ،حفظ خواهم
ك���رد11 .بزودی می�آیم� ،آنچه را داری محكم نگهدار و نگذار
كس���ی تاج تو را برباید12 .من كسی را كه پیروز گردد ،مثل
ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت ،او هرگز از
�آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت.
من نام شهر خدا ،یعنی �آن اورشلیم تازهای را كه از �آسمان و
از جانب خ���دای من نزول میکند و همچنین نام تازه خود را
بر او خواهم نوشت.
«13ای کسانیکه گوش دارید� ،آنچه را كه روح به كلیساها
میگوید ،بشنوید!
پیام به كلیسای الئودیکیه

«14به فرشتۀ كلیسای لائودیکیه بنویس:
«این است سخنان «�آمین»� ،آن شاهد امین و راستین و نخستین
منشاء تمام خلقت خدا15 .من از همۀ کارهای تو �آگاه هستم و
میدانم كه تو نه گرم هستی و نه سرد .ای كاش گرم بودی و
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یا سرد16 .ا ّما چون بین این دو ،یعنی نه گرم هستی و نه سرد،
تو را از دهان خود قی خواهم كرد 17زیرا میگویی' :دولتمند
هستم و ثروت جمع کردهام و محتاج به چیزی نیستم '.اگرچه
ای���ن را نمیدانی ،با این وجود ،تو بیچاره و بدبخت و بینوا و
كور و عریان هستی18 .به تو نصیحت میکنم ،طلایی را كه در
�آتش تصفیه شده از من بخر تا تو را به راستی دولتمند گرداند و
لباس سفیدی بخر تا بپوشی و خجلت عریانی خود را بپوشانی و
مرحمی بخر و به چشمان خویش بمال تا ببینی19 .همۀ كسانی
را كه دوست میدارم ،سرزنش میکنم و ت�أدیب مینمایم پس
غیور باش و توبه كن20 .من پش���ت در ایستاده در را میكوبم
اگر كسی صدای مرا بشنود و در را باز كند ،وارد میشوم و
با او شام خواهم خورد و او نیز با من21 .به �آن کسیکه پیروز
گردد ،جایی در روی تخت خود خواهم بخش���ید ،همانطور
كه من پیروز شدم و با پدر بر تخت او نشستم.
«22ای کسانیکه گوش دارید� ،آنچه را كه روح به كلیساها
میگوید ،بشنوید!»

4

پرستش در عالم باال

پ���س از �آن نگاه كردم و در �آس���مان دری گش���اده
دیدم و همان صدایی كه من در �آغاز ش���نیده بودم،
مانند ش���یپوری به من گفت« :بالا بیا ،من �آنچه را كه باید
بعد از این ُرخ دهد به تو نش���ان خواه���م داد2 ».روح خدا
مرا فراگرفت و دیدم كه در �آس���مان تختی قرار داش���ت و بر
روی �آن تخت كس���ی نشس���ته بود 3كه مانند یشم و عقیق
میدرخش���ید و در گرداگ���رد تخ���ت رنگینكمان���ی بود ،به
درخش���ندگی ُزم ّرد4 .در پیرامون این تخت بیس���ت و چهار
تخت دیگر بود و روی �آنها بیست و چهار پیر نشسته بودند.
�آنها لباس س���فید به تن و تاج ز ّرین بر سر داش���تند5 .از �آن
تخت برق س���اطع میشد و غ ّرش و رعد شنیده میشد .در
جلوی تخت ،هفت مش���عل سوزان میسوخت .اینها هفت
روح خدا هستند6 .و همچنین در برابر تخت چیزی كه مانند
دریای شیشه یا بلور بود دیده میشد .در اطراف و در چهار
گوش���ۀ تخت ،چهار حیوان قرار داش���ت كه بدن �آنها از هر
طرف پر از چش���م بود7 .حیوان اول مانند ش���یر بود ،دومی
مانند گوساله ،سومی صورتی مانند صورت انسان داشت و
چهارمی مانند عقابی پر گش���وده بود8 .هر یک از این چهار
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حیوان ش���ش بال داشت و بدن �آنها از هر طرف پر از چشم
بود و ش���ب و روز دایماً میگفتند:
«قدّوس ،قدّوس ،قدّوس ،خداوند ،خدای قادر مطلق
كه بود و هست و خواهد �آمد».
9هر وقت این حیوانات �آن تختنشین را كه تا ابد زنده است،
تجلیل و تكریم و تمجید میکنند�10 ،آن بیست و چهار پیر در
برابر تختنش���ین كه تا ابد زنده است سجده میکنند و او را
میپرس���تند و تاجهای خود را در جلوی تخت او میاندازند و
فریاد میزنند:
« 11ای خداوند و خدای ما ،تو تنها شایستهای
كه صاحب جلال و حرمت و قدرت باشی،
زیرا تو همهچیز را �آفریدی
و به ارادۀ تو� ،آنها هستی و حیات یافتند».

5

بره و طومار
ّ

�آنگاه دیدم كه تختنشین ،طوماری در دست راست
دارد كه هر دو طرف �آن نوشته شده و با هفت ُمهر،
ُمهر و موم شده بود2 .و فرشتۀ نیرومندی را دیدم كه با صدای
بلند میگفت« :چه کسی شایسته است كه طومار را بگشاید
و ُمهرهایش را بردارد؟» 3ا ّما هیچکس در �آسمان یا روی زمین
و یا زیر زمین قادر نبود كه طومار را بگشاید و یا به داخل �آن
نگاه كند4 .من زارزار میگریستم ،زیرا كسی یافت نشد كه
شایستۀ �آن باش���د که طومار را بگشاید و یا به داخل �آن نگاه
كند�5 .آن���گاه یكی از پیران به من گفت« :گریه مكن زیرا �آن
شیر ،ش���یری كه از طایفۀ یهودا و نهالی از نسل داوود است،
پیروز شده و او حق گش���ودن طومار و برداشتن هفت ُمهر �آن
را دارد».
�6آنگاه دیدم كه در وسط همان تخت و در میان �آن حیوانات و
پیران ،ب ّرهای ایستاده بود كه علامت ب ّرۀ قربانی شده را داشت.
�آن ب ّره دارای هفت ش���اخ و هفت چشم بود .هفت چشمی
كه هفت روح خدا هستند و به همۀ جهان فرستاده شدهاند.
7ب ّره جلو �آمد و طومار را از دست راست تختنشین گرفت.
8همینکه او �آن را گرفت �آن چهار حیوان و بیس���ت و چهار
پیر ،پیش ب ّره سجده كردند .پیران به یک دست چنگ داشتند
و به دست دیگر جامهای ز ّرین پر از ُبخور كه نشانۀ دعاهای
مقدّسین است�9 .آنها سرود تازهای میسراییدند:
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«توشایستهای كه ،طومار را بگیری،
و ُمهرهایش را بگشایی،
زیرا تو كشته شدی و با خون خود مردمان را از هر
طایفه و زبان،
از هر ملّت و ا ّمت ،برای خدا خریدی.
 10تو �آنان را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان كاهنان،
خدای ما را خدمت كنند و �آنها بر زمین فرمانروایی
خواهند كرد».
�11آن���گاه نگاه كردم و صدای فرش���تگان بیش���ماری را كه
صدها هزار و هزاران هزار بودند ،ش���نیدم� .آنها در اطراف �آن
تخت و حیوانات و پیران ایس���تاده بودن���د 12و با صدای بلند
فریاد میزدند:
«ب ّرۀ قربانی شده شایسته است
تا قدرت و ثروت ،حكمت و توانایی،
حرمت و جلال و تمجید بیاید».
�13آنگاه شنیدم كه همۀ موجودات �آسمان و زمین و زیر زمین و
دریا و هرچه در �آنهاست فریاد میکردند:
«ستایش و ع ّزت ،جلال و قدرت،
از �آن كسی باد كه بر تخت مینشیند
و تا به ابد از �آن ب ّره باد!»
14و �آن چهار حیوان گفتند «�آمین!» و پیران سجده نموده ،او
را پرستش كردند.

6

شكستن ُمهرها

در �آن هنگام كه ب ّره ،نخس���تین ُمهر از �آن هفت ُمهر
را شكس���ت ،من ناظر بودم و ش���نیدم كه یكی از �آن
حیوانات با صدایش مانند رعد میگوید« :بیا!» 2و ناگهان اسب
سفیدی دیدم كه سوار �آن كمانی به دست داشت و تاجی به
او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد.
3وقتی ب ّره ،دومین ُمهر را گش���ود ،ش���نیدم که حیوان دوم
گفت« :بیا!» 4و اس���ب دیگری كه س���رخ رنگ بود ،بیرون
�آمد و به س���وار �آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین
بردارد تا انسانها همدیگر را بكشند و همچنین به او شمشیر
بزرگی داده ش���د.
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5وقتی ب ّره ،س���ومین ُمهر را گش���ود ،شنیدم كه حیوان سوم
گفت« :بیا!» �آنگاه نگاه كردم و اس���ب سیاهی را دیدم ،كه
سوارش ترازویی به دست داشت 6و صدایی از میان �آن حیوانات
به گوشم رس���ید كه میگفت« :قیمت یک پیمانه گندم و یا
سه پیمانه جو ،مزد یک روز كار خواهد بود .به روغن زیتون
و شراب �آسیبی مرسان».
7زمانیکه او چهارمین ُمهر را گشود ،صدای حیوان چهارم
را ش���نیدم كهگفت« :بیا!» 8وقتی به �آنجا نگاه كردم ،اسب
رنگ پریدهای را دیدم كه نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان
به دنبالش می�آمد .به او قدرتی داده ش���د تا یک چهارم زمین
را با شمش���یر و گرسنگی و امراض ُمهلک و حیوانات وحشی
از بین ببرد.
9وقتی پنجمین ُمهر را گشود ،در زیر قربانگاه ارواح كسانی
را دیدم كه بهخاط���ر كلام خدا و اعتراف ایمان خود ش���هید
ش���ده بودند�10 .آنها با صدای بلند فری���اد زدند« :ای خداوند
قدّوس و راستین ،تا به كی بر ساكنین زمین داوری نمیکنی و
انتقام خون ما را از �آنها نمیگیری؟» 11به هر یک از �آنها ردای
س���فیدی دادند و به �آنها گفته شد كه اندكی دیگر بیارامند تا
تعداد همقطاران و ایمانداران كه میباید مثل �آنان كشته شوند،
كامل گردد.
�12آنگاه وقتی ب ّره ،شش���مین ُمهر را گشود ،دیدم كه زمین
لرزۀ شدیدی رخ داد .خورشید مانند پلاسی سیاه گشت ،ماه
کاملا ً مثل خون ،سرخ شد13 .ستارگان �آسمان مانند انجیرهایی
كه از تندباد به زمین میریزند ،فرو ریختند�14 .آس���مان مانند
طومار درهم پیچیدهای ناپدید ش���د و همۀ کوهها و جزیرهها
از جای خود منتقل شدند 15و پادشاهان و فرمانروایان زمین،
سرلش���کران و توانگران ،زورمندان و همۀ انس���انها چه برده
و چه �آزاد ،خود را در غاره���ا و در میان صخرههای كوهها
پنهان س���اختند16 .و به كوه و صخرههاگفتند« :به روی ما
بیفتید و ما را از چهرۀ تختنش���ین و از خشم و غضب ب ّره
پنهان كنید17 ،زیرا روز عظیم خش���م �آنها رسیده است ،چه
كس���ی میتواند �آن روز را تح ّمل كند؟»
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بعد از این چهار فرشته را دیدم كه در چهار گوشۀ زمین
مستقر شدند و جلوی چهار باد زمین را میگرفتند تا
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دیگر بادی بر دریا و خشكی و یا هیچ درختی نوزد2 .و فرشتۀ
دیگری را دیدم كه از مشرق برمیخاست و ُمهر خدای زنده را
در دست داشت و با صدای بلند به �آن چهار فرشته كه قدرت
یافته بودند به خش���كی و دریا �آسیب رسانند ،گفت«3 :تا �آن
زمان كه ما ُمهر خدایمان را بر پیشانی بندگانش نگذاریم ،به
دریا و خشكی و یا درختان �آسیبی نرسانید4 ».و شنیدم كه تعداد
کسانیکه از همۀ طایفههای بنیاسرائیل نشانۀ ُمهر را دریافت
داشته بودند یكصد و چهل و چهار هزار بود5 .دوازده هزار از
طایفۀ یهودا ،دوازده هزار از طایفۀ رئوبین ،دوازده هزار از طایفۀ
جاد6 ،دوازده هزار از طایفۀ اشیر ،دوازده هزار از طایفۀ نفتالی،
دوازده هزار از طایفۀ منس���ی7 ،دوازده هزار از طایفۀ شمعون،
دوازده هزار از طایف���ۀ لاوی ،دوازده هزار از طایفۀ یس���اكار،
8دوازده هزار از طایفۀ زبولون ،دوازده هزار از طایفۀ یوسف و
دوازده هزار از طایفۀ بنیامین.
جمعیت بزرگ از تمام م ّلتها
ّ

9بع���د از این نگاه كردم و گروه كثیری را دیدم كه کس���ی
قادر به شمارش �آنها نبود .از همۀ ملل و همۀ قبایل و ا ّمتها و
زبانها در جلوی تخت و در مقابل ب ّره ایستاده بودند� .آنها لباس
سفیدی به تن داشتند و شاخۀ نخل در دستشان بود 10و با هم
فریاد میزدند« :نجات ما از جانب خدایی است كه بر تخت
مینشیند و از جانب ب ّره اس���ت11 ».و همۀ فرشتگانی كه در
پیرامون تخت بودند ،همراه با پیران و �آن چهار حیوان در جلوی
تخت ،چهره بر زمین نهاده و خدا را عب���ادت كردند�12 .آنها
میگفتند�« :آمین! حمد و جلال و حكمت ،سپاس و حرمت،
قدرت و ق ّوت از �آن خدای ما باد تا به ابد! �آمین».
�13آنگاه یك���ی از �آن پیران به من خطاب كرده گفت« :این
مردان سفیدپوش چه کسانی هستند و اهل كجایند؟»
14من پاسخ دادم« :ای �آقای من ،تو باید بدانی».
س���پس به من گفت« :اینها كسانی هستند كه از �آن عذاب
سخت گذشتهاند ،رداهای خود را شسته و در خون ب ّره سفید
کردهاند15 .به این سبب �آنها در برابر تخت خدا هستند و او
را ش���ب و روز در معبدش خدمت میکنند و �آنان در سایۀ �آن
تختنش���ین خواهند بود�16 .آنان دیگر احس���اس گرسنگی یا
تشنگی نخواهند كرد .خورش���ید و یا هیچ گرمای سوزانی به
�آنها �آسیبی نخواهد رس���انید17 .زیرا �آن ب ّره كه در مركز تخت
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است ،شبان �آنان خواهد بود و �آنان را به چشمههای �آب حیات
هدایت خواهد كرد و خدا همۀ اشکها را از چشمان �آنان پاک
خواهد كرد».

8

ُمهر هفتم

هنگامیک���ه ب ّره ،هفتمین ُمهر را گش���ود نزدیک نیم
ساعت در �آسمان سكوت برقرار بود 2و من دیدم كه
هفت ش���یپور به هفت فرشتهای كه در پیش���گاه خدا ایستاده
بودند ،داده شد.
3در این وقت فرش���تهای دیگر �آمد و پیش قربانگاه ایستاد.
او عودسوز ز ّرینی به دست داشت و مقدار زیادی ُبخور به او
داده شد تا به همراه دعاهای همۀ مقدّسین ،بر قربانگاه ز ّرین
جلوی تخت تقدیم نماید4 .دود ُبخور از دس���ت �آن فرش���ته
همراه با دعاهای مقدّسین به پیشگاه خدا بالا رفت5 .فرشته،
عودسوز را برداش���ته� ،آن را از �آتش قربانگاه ُپر ساخت و �آن
را ب���ه روی زمین افكند� .آنگاه رعد و ب���رق و صدای مهیبی
برخاس���ت و زمین لرزید.
نواختن شیپورها

6هفت فرش���تهای كه هفت ش���یپور به دست داشتند� ،آماده
شدند تا در �آنها بدمند.
7اولین فرشته در شیپور خود دمید و تگرگ و �آتش �آمیخته با
خون بارید و بر روی زمین فرو ریخت ،یک سوم زمین و یک
سوم درختان و همۀ سبزهها سوختند.
8دومین فرشته در شیپور خود دمید .چیزی مانند كوهی مشتعل
به دریا افكنده شد و یک س���وم دریا به خون مبدل گردید 9و
یک سوم موجودات زنده دریا ُمردند و یک سوم كشتیهای �آن
غرق گشتند.
10س���ومین فرش���ته در شیپور خود دمید و س���تارۀ بزرگی كه
مانند مشعل بزرگ و سوزانی بود ،از �آسمان بر روی یک سوم
رودخانهها و چشمهس���ارها افتاد(11 .نام �آن س���تاره خاراگوش
بود ).یک سوم �آب به زهر مبدّل گردید و بسیاری از مردم به
علّت �آن مردند زیرا �آب َس ّمی شده بود.
12سپس چهارمین فرشته در شیپور خود دمید .چنان ضربهای
به یک سوم خورشید و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان وارد
شد كه یک سوم �آنها تاریک شدند و یک سوم نور روز و یک
سوم نور شب از بین رفت.
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�13آنگاه من عقابی را دیدم كه در �آس���مان پرواز میکرد و با
صدای بلند میگفت« :وای ،وای ،وای بر ساكنان زمین ،زیرا كه
هماكنون سه فرشتۀ دیگر شیپورهای خود را خواهند دمید».
در این وقت ،پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من
ستارهای را دیدم كه به زمین افتاد و كلید «چاه بیانتها»
به �آن ستاره داده شد 2و با �آن كلید ،چاه بیانتها را گشود و از
چاه دودی مانند دود یک كورۀ بزرگ برخاست و نور خورشید
و هوا از دود چاه ،تیره و تار گشت�3 .آنگاه از �آن دود ملخهایی
بیرون �آمده ،زمین را ُپر س���اختند و به �آنان قدرتی مثل قدرت
كژ ُدم داده شد 4و به �آنها گفته شد كه به علف زمین و گیاهان
و درختان كاری نداشته باشند ،بلكه فقط به �آدمیانی كه ُمهر
خدا را بر خود ندارند� ،آسیب برسانند5 .به �آنها اجازه داده شد
این �آدمیان را به مدّت پنج ماه مع ّذب سازند و مانند کسانیکه
از نیش عقرب رنج میبرن���د� ،آنها را عذاب دهند ،ولی اجازۀ
كشتن �آنها را نداشتند6 .در �آن زمان این مردمان �آرزوی مرگ
خواهند كرد ،ا ّما به �آرزوی خود نخواهند رسید .مشتاق مردن
خواهند بود ،ولی مرگ به سراغ �آنها نخواهد �آمد.
7این ملخها مثل اس���بان �آمادۀ نبرد بودند .بر روی س���ر �آنها
چیزهایی شبیه به تاجهای ز ّرین قرار داشت .صورت �آنها مانند
صورت انسان بود8 .موهایشان مانند موهای زنها ،دندانهایی مثل
دندانهای شیر داشتند 9و سینههای �آنها را سینهپوشهایی مانند
زرههای �آهنین پوشانیده بود و صدای بالهایشان مانند صدای
اسبان و ا ّرابههایی بود كه به میدان جنگ هجوم می�آورند�10 .آنها
مانند عقرب ،صاحب د ُمهای نیشداری هستند و قدرت دارند
با ُدم خود ،مردم را به مدّت پنج ماه مع ّذب سازند11 .پادشاه
�آنها فرشتۀ چاه بیانتهاست كه نامش به عبرانی «ابدون» و در
یونانی «�آپولیون» (نابود كننده) میباشد.
12بلای اول به پایان رس���ید ،ا ّما دو بلای دیگر هنوز هست
كه باید بیاید�13 .آنگاه شش���مین فرشته در شیپور خود دمید و
من از چهار گوشۀ قربانگاه ز ّرین كه در حضور خدا قرار دارد،
صدایی ش���نیدم 14كه به فرشتۀ شش���م كه شیپور را به دست
داش���ت میگفت« :چهار فرشتهای را كه در رود بزرگ فرات
بسته شدهاند� ،آزاد سازد15 ».پس �آن چهار فرشته �آزاد شدند تا
یک سوم �آدمیان را بكشند� .آنان برای همین سال و ماه و روز
و ساعت �آماده شده بودند16 .من شنیدم كه تعداد سواران �آنها
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دویس���ت میلیون نفر بود17 .در رؤیایی كه من دیدم ،اسبان و
سواران �آنها چنین بودند :سواران سینهپوشهایی به رنگهای سرخ
�آتشین و �آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند .اسبان سرهایی مانند
سر شیر داشتند و از دهانشان �آتش و دود و گوگرد بیرون می�آمد.
18این سه بلا یعنی �آتش و دود و گوگرد كه از دهانشان بیرون
می�آمد ،یک سوم �آدمیان را كشت19 .قدرت اسبان در دهان و
ُدمهای �آنها بود .زیرا ُدمهایشان به مارهایی شباهت داشت كه
با سر خود میگزیدند و به مردم �آزار میرسانیدند.
20بق ّیۀ �آدمیان كه از این بلاها جان سالم به در بردند ،از ُبتهایی
كه خود ساخته بودند ،دست نكشیدند و از پرستش دیوها و
ُبتهایی که از طلا و نقره و برنز و سنگ و چوب ساخته شده
بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند ،باز نایستادند
21و از �آدمكشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نكردند.
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فرشته و طومار كوچک

�آنگاه فرش���تۀ پ���ر قدرت دیگری را كه از �آس���مان
پایین می�آمد ،دیدم .او با ابری پوش���یده ش���ده بود
و رنگینكمانی به دور س���رش بود .چهرهاش مانند خورش���ید
میدرخشید و ساق پاهایش مثل ستونهای �آتش بود2 .در دستش
طومار كوچک باز ش���دهای بود و پای راس���تش بر دریا و پای
چپ او بر خشكی قرار داشت�3 .آنگاه فریاد بلندی مانند غ ّرش
شیر بر�آورد و همینکه او سخن گفت ،رعدهای هفتگانه فریاد
بر�آوردند4 .من �آماده ش���دم كه �آنچه را كه رعدهای هفتگانه
میگفتند بنویسم ،ا ّما صدایی را از �آسمان شنیدم كه میگفت:
«�آنچه را كه رعده���ای هفتگانه گفتند ،در دل خود نگهدار و
�آن را ننویس».
�5آنگاه دیدم فرشتهای كه به روی دریا و خشكی ایستاده بود،
دست راست خود را به سوی �آسمان بلند كرد 6و به �آنکس كه
تا به ابد زنده است و �آسمان و زمین و دریا و هرچه در �آنهاست
را �آفرید ،سوگند یاد كرده گفت« :دیگر ت�أخیری نخواهد شد!
7بلكه در �آن روزهایی كه فرش���تۀ هفتم شیپور خود را به صدا
درمی�آورد ،نقشۀ مخفی خدا انجام خواهد شد ،همانطور كه
به بندگان خود یعنی انبیا وعده داده بود».
8بعد همان صدایی كه من از �آسمان شنیده بودم ،باز با من
صحبت كرده گفت« :برو طومار باز شده را از دست فرشتهای
كه بر دریا و خشكی ایستاده است ،بگیر».
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9پ���س به س���وی �آن فرش���ته رفتم و به او گفت���م كه طومار
كوچک را به من بده���د .او به من گف���ت�« :آن را بردار و
بخور .اندرونت را تلخ خواهد ساخت ولی در دهان تو مثل
عس���ل ش���یرین خواهد بود».
10پس طومار كوچک را از دس���ت فرش���ته گرفته ،خوردم
و �آن در دهان من مثل عس���ل ش���یرین بود ،ا ّما وقتی �آن را
خوردم ،اندرونم تلخ شد11 .به من گفتند« :باید یکبار دیگر
این پیش���گوییها را دربارۀ ا ّمتها ،ملل و زبانها و پادشاهان
بس���یار بازگو كنی».

11

دو شاهد

ب���ه من چوب بلندی كه مانن���د چوب اندازهگیری
بود ،دادند و گفتن���د« :برو معبد خدا و قربانگاه را
اندازه بگیر و تعداد عبادت كنندگان را بشمار 2ولی با محوطۀ
خارج معبد كاری نداشته باش� ،آن را اندازه نگیر .زیرا به ملل
غیر یهودی واگذار شده است و �آنان به مدّت چهل و دو ماه
ش���هر مقدّس را پایمال خواهند كرد3 .من دو ش���اهد خود را
م�أمور خواهم ساخت ،دو پلاسپوش كه در تمام �آن یکهزار
و دویست و شصت روز نب ّوت خواهند كرد».
4این دو نفر همان دو درخت زیتون و دو چراغی هستند كه
در پیشگاه خداوند زمین میایستند5 .اگر كسی بخواهد به �آنها
�آزاری برساند ،از دهان �آنان �آتش بیرون میریزد و دشمنانشان
را میسوزاند ،به این ترتیب هركه در پی �آزار �آنها باشد ،كشته
میشود6 .این دو نفر قدرت بستن �آسمان را دارند ،به طوری
که در مدّت نب ّوت �آنان باران نبارد و قدرت دارند كه چشمههای
�آب را به خون مبدّل سازند و زمین را هر زمان كه بخواهند به
بلایی دچار سازند.
7و �آن زمان كه شهادت خود را به پایان رسانند� ،آن حیوان
وحش���ی كه از چاه بیانتها می�آید با �آنان جنگ خواهد كرد،
�آنان را شكست خواهد داد و به قتل خواهد رسانید8 .نعشهای
�آن���ان در خیابان �آن ش���هر بزرگ كه به كنایه س���دوم یا مصر
نامیده شده است ،خواهند افتاد .همان جاییکه خداوند �آنها
نیز مصلوب شد9 .به مدّت سه روز و نیم مردمان از هر ا ّمت
و قبیله ،از هر زبان و ملّت بر اجس���اد �آنان خواهند نگریست
و نخواهند گذاشت �آنان دفن شوند10 .بهخاطر مرگ این دو
نفر ،تمام مردم روی زمین خوش���حال خواهند ش���د .جش���ن
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خواهند گرف���ت و به یكدیگر هدیه خواهند داد ،زیرا این دو
نبی ،تمام مردم روی زمین را مع ّذب میس���اختند11 .در پایان
این س���ه روز و نیم ،روح حی���ات از جانب خدا بر �آنان وارد
�آمد و �آنها به روی پای خود ایس���تادند و تمام کسانیکه این
واقعه را دیدند ،س���خت وحش���ت كردن���د�12 .آنگاه �آن دو،
صدای بلندی از �آس���مان ش���نیدند كه به �آنان میگفت« :به
اینجا بیایید ».و �آنان پیش چش���م دش���منان خود در ابری به
�آسمان رفتند13 .در همان لحظه زمین لرزۀ شدیدی رخ داد و
یک دهم ش���هر فرو ریخت و هفت هزار نفر در �آن زمین لرزه
كشته شدند و �آنها كه زنده ماندند ،وحشت كردند و خدای
�آس���مان را تمجید نمودند.
14بلای دوم به پایان رسید و بلای سوم بزودی میرسد.
هفتمین شیپور

�15آنگاه فرشتۀ هفتم در شیپور خود دمید و صداهای بلندی
از �آسمان به گوش رس���ید كه میگفتند« :فرمانروایی جهان به
خداوند ما و مسیح او رسیده و او تا به ابد سلطنت خواهد كرد».
16و �آن بیس���ت و چهار پیر كه در برابر خدا روی تختهایشان
نشس���ته بودند ،روی بر زمین نهادند و خدا را عبادت كردند
و میگفتند:
« 17تو را سپاس میگوییم ای خداوند خدا ،تویی قادر مطلق
كه هستی و بودی.
زیرا تو قدرت بسیار عظیم خود را به دست گرفته
و سلطنت را �آغاز کردهای.
 18ملّتها خشمگین شدند.
روز خشم تو رسیده است.
اكنون زمان داوری مردگان است.
اكنون زمان پاداش گرفتن خادمان تو یعنی انبیا و مقدّسین
تو میباشد،
کسانیکه به تو حرمت میگذارند،
چه كوچک و چه بزرگ.
زمان �آن رسیده است تا کسانیکه زمین را تباه میسازند،
از بین ببری».
�19آنگاه معبد خدا در �آس���مان گشوده شد و در داخل معبد
صندوقچۀ پیمان خدا دیده شد ،رعد و برق و زلزله پدید �آمد.
صداهای مهیب شنیده شد و تگرگ شدید بارید.
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12

زن و اژدها

در این وقت ،علامت بزرگی در �آسمان ظاهر شد.
زنی را دیدم كه مل ّب���س به �آفتاب بود ،او تاجی از
دوازده ستاره بر سر داشت و ماه در زیر پاهایش بود2 .او باردار
بود و از درد زایمان و پریشانی فریاد میزد.
�3آنگاه علامتی دیگر در �آس���مان ظاهر شد ،اژدهای ِ
بزرگ
سرخ رنگی را دیدم كه هفت س���ر و ده شاخ داشت و بر هر
یكی از سرهایش نیمتاجی قرار داشت 4و با ُدم خود یک سوم
ستارگان �آسمان را جمع كرد و �آنان را بر زمین ریخت .اژدها
در برابر �آن زنی كه نزدیک بود بزاید ،ایستاد تا همینکه ب ّچهاش
به دنیا بیاید� ،آن را ببلعد�5 .آن زن پسری به دنیا �آورد كه قرار
بود با عصایی �آهنین بر همۀ مل���ل حكومت كند .ا ّما كودک
او به سوی خدا و تخت او ربوده شد 6و �آن زن به بیابان ،به
جاییکه خدا برایش �آماده كرده ب���ود ،گریخت تا در �آنجا به
مدّت یکهزار و دویست و شصت روز نگهداری شود.
7در �آسمان جنگی برپا شد .میكائیل و فرشتگانش با اژدها
و فرش���تگان او جنگیدند8 .اژدها شكس���ت خورد و دیگر در
�آسمان جایی برای او و فرشتگانش نبود9 .پس �آن اژدهای بزرگ
از �آسمان به زیر انداخته شد؛ �آن مار قدیمی كه تمام جهان را
گمراه میکند و نامش ابلیس و شیطان است ،با فرشتگانش به
زمین افكنده شدند.
�10آنگاه صدایی بلند در �آسمان شنیدم كه میگفت« :اكنون
نجات و قدرت و سلطنت خدای ما رسیده است و مسیح او
قدرت را به دست گرفته است و کس���یکه مدّعی ایمانداران
بود و شب و روز �آنان را در برابر خدای ما متّهم میساخت،
از �آسمان بیرون رانده شده است11 .این ایمانداران با خون ب ّره
و با شهادتی كه به زبان می�آورند بر او چیره شدهاند؛ زیرا �آنها
حاضرند جانهای خود را فدا كرده ،بمیرند12 .پس ای �آسمانها
و همۀ ساكنان �آنها شادی كنید .ا ّما وای بر شما ،ای زمین و
ای دریا ،زیرا ابلیس به سوی شما �آمده است و از اینکه میداند
مهلت زیادی ندارد ،بسیار خشمگین است».
13همینکه اژدها فهمید كه به زمین انداخته شده است ،به
دنبال زنی كه پس���ری به دنیا �آورد ،رفت14 .ا ّما به �آن زن دو
بال عقاب بزرگ داده ش���د تا به س���وی مكانی كه در بیابان
برایش �آماده ش���ده بود ،پرواز كند و مدّت سه سال و نیم در
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�آنجا دور از دس���ترس مار نگهداری ش���ود15 .مار به دنبال �آن
زن س���یلابی از دهان خود جاری س���اخت تا با جریان �آن او
را بش���وید و ببرد16 .ا ّما زمین به كمک او �آمده دهان خود را
گشود و سیلابی را كه اژدها از دهان خود جاری ساخته بود
فرو برد17 .از این رو اژدها نس���بت به �آن زن خشمگین شد و
رفت تا با بق ّیۀ فرزندان او كه فرمانهای خدا را نگاه میدارند
و به عیس���ی ش���هادت میدهند ،بجنگد 18و اژدها در ساحل
دریا به انتظار ایستاد.

13

دو حیوان وحشی

�آنگاه دیدم كه یک حیوان وحش���ی از میان دریا
بیرون می�آید كه ده ش���اخ و هفت س���ر داشت.
بر هر یک از ش���اخهایش نیمتاجی قرار داش���ت و بر هریک از
سرهایش ،نامی كفر�آمیز نوشته شده بود2 .این حیوان وحشی
مثل پلنگی بود كه پاهایش مانند پاهای خرس و دهانش چون
دهان شیر بود .اژدها قدرت و تاج و تخت و اختیارات وسیع
خود را به او واگذار نمود3 .به نظرم �آمد كه یكی از سرهای
حیوان وحشی كه ضربتی مرگبار دیده بود ،از زخم كشندهاش
التیام یافت .همۀ دنیا ب���ا حیرت به دنبال �آن حیوان میرفتند.
4مردم اژدها را پرس���تش كردند ،زی���را او اختیارات خود را به
�آن حیوان واگذار كرده بود� .آنها حیوان وحشی را نیز پرستش
نمودند و میگفتند« :كیست همتای این حیوان؟ كیست كه
بتواند با او بجنگد؟»
5به �آن حیوان اجازه داده ش���د ،س���خنان گزاف و كفر�آمیز
بگوید و به مدّت چهل و دو ماه سلطنت نماید6 .او زبان خود
را به كفرگویی علیه خدا گشود .به او و م�أوای �آسمانی او با
تمام ساكنان �آن ناس���زا میگفت7 .او همچنین اجازه یافت تا
با مقدّسین خدا بجنگد و �آنها را شكست دهد و بر همۀ ا ّمتها
و مل���ل و زبانها و قبایل جهان اقتدار یاب���د8 .همۀ جهانیان او
را پرس���تش خواهند كرد ،یعنی کسانیکه قبل از پیدایش عالم
نامشان در دفتر حیات كه متعلّق به ب ّره مقتول میباشد ،ثبت
نشده است.
«9ای کسانیکه گوش دارید ،بشنوید! 10اگر قرار باشد كسی
به اسارت برود ،به اسارت خواهد رفت و اگر قرار باشد ،كسی
با شمشیر كشته شود ،با شمشیر كشته خواهد شد .بردباری
و ایمان مقدّسین به این حقیقت بستگی دارد».
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�11آنگاه حیوان وحش���ی دیگری را دیدم ،كه از زمین بیرون
�آمد .او دارای دو شاخ مانند شاخهای ب ّره بود ،ا ّما مثل اژدها
سخن میگفت12 .و وقتی در حضور حیوان اول قرار داشت،
از قدرت و اختیار او استفاده میکرد و همۀ زمین و ساكنان �آن
را به پرستش حیوان نخستین ،كه زخم كشندهاش التیام یافته
بود ،مجبور میس���اخت13 .او معجزات بزرگی انجام میداد،
حتّی در مقابل چشم همه از �آسمان �آتش بر زمین بارانید 14و با
معجزاتی كه اجازه داشت در حضور حیوان اول انجام دهد،
س���اكنان زمین را اغفال نمود و به �آنها گفت كه پیکرهای به
افتخار �آن حیوان كه با شمش���یر زخمی شده و هنوز زنده بود
بس���ازند15 .او اجازه یافت به پیكرۀ �آن حیوان بدمد تا بتواند
س���خن بگوید و تا �آنانی را كه پیكره را پرس���تش نمیکردند،
بكشد16 .از �آن گذشته همه را از كوچک و بزرگ ،توانگر و
بینوا� ،آزاد و برده ،مجبور میساخت كه روی دست راست یا
پیشانی خود علامت مخصوصی داشته باشند.
17و هیچکس اجازۀ خرید و فروش نداشت ،مگر �آنكه علامت
حیوان را خواه اس���م و خواه عدد بر خود داشته باشد18 .این
محتاج حكمت است و هر صاحب خردی میتواند عدد نام
�آن حیوان را كه ششصد و شصت و شش است حساب كند.
چون این عدد به نام مردی دلالت دارد.

14

مقدسین
سرود ّ

�آنگاه نگاه كردم و ب ّره را بر فراز كوه صهیون ایستاده
دیدم .هم���راه او یكصد و چه���ل و چهار هزار نفر
بودند كه نام او و نام پدرش بر پیشانی �آنها نوش���ته بود2 .از
�آسمان صدایی ش���نیدم كه مانند صدای �آبشار و غ ّرش شدید
رعد و صدای س���رو ِد چنگنوازانی بود كه چنگهای خود را
مینواختند�3 .آنها در برابر تخت و در حضور چهار حیوان و
پیران سرودی تازه میسراییدند� .آن سرود را هیچکس نمیتوانست
بیاموزد ،مگر �آن یكصد و چهل و چهار هزار نفر كه از تمام
دنیا خریده و �آزاد ش���ده بودن���د4 .اینان مردمانی هس���تند كه
خود را با زنها نیالودهاند و از روابط زناشویی امتناع کردهاند
و هرجا كه ب ّره میرود ،ب���ه دنبال او میروند� .آنها برای خدا
و ب ّره به عنوان اولین نمونه از میان انس���انها خریداری و �آزاد
گشتهاند5 .هیچ دروغی در لبهای ایشان یافت نشد و بینقص
و بیعیب هس���تند.
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�6آنگاه در وسط �آسمان ،فرشتۀ دیگری را در حال پرواز دیدم
كه یک مژدۀ جاودانی به زمینیان و به همۀ ملل و قبایل و زبانها و
ا ّمتها میرسانید7 .او با صدایی بلند فریاد میزد« :از خدا بترسید
و او را حمد گویید ،زیرا كه ساعت داوری او �آمده است .او را
كه �آسمان و زمین و دریا و چشمهها را �آفرید ،پرستش نمایید».
�8آنگاه فرشتۀ دیگر یعنی فرشتۀ دوم ظاهر گشت و فریاد بر�آورد:
«بابل بزرگ �-آن زنی كه تمام ملّتها را مجبور كرده اس���ت از
شراب شهوت و زناكاری او بنوشند -منهدم شد9 ».فرشتۀ سوم
�آمد و با صدای بلندی فریاد زده گفت« :هر �آنکس كه حیوان
وحشی و پیكرۀ او را پرستش نماید و نشانۀ او را بر پیشانی و
یا دست خود بگیرد10 ،شراب غضب خدا را خواهد نوشید.
یعنی شرابی كه رقیق نگشته ،در جام خشم او ریخته میشود.
�آنها در برابر فرشتگان مقدّس و در برابر ب ّره در شعلههای �آتش
و گوگرد عذاب خواهند دید11 .دود �آتشی كه �آنها را عذاب
میدهد تا به ابد بلند خواهد بود و برای �آنانی كه حیوان وحشی
و پیكرهاش را پرستش میکنند و یا نشان او را دریافت میدارند،
نه در روز �آرامشی است و نه در شب.
12بردباری مقدّسینی كه فرمانهای خدا را حفظ میکنند و به
عیسی وفادار هستند ،به این حقیقت بستگی دارد».
13صدایی از �آس���مان ش���نیدم كه میگفت« :این را بنویس:
خوشا به حال کسانیکه از این پس در خداوند میمیرند و روح
خدا میگوید �آری� ،آنان از زحمات خویش راحت خواهند شد،
زیرا کارهای نیكشان با �آنها خواهد بود».
دروی محصول زمین

�14آنگاه همچنان كه من مینگریستم ،ابر سفیدی ظاهر شد
و بر �آن ابر كسی مانند پسر انسان نشسته بود که تاجی ز ّرین
بر سر و داسی تیز در دست داشت15 .و فرشتۀ دیگری از معبد
بیرون �آمد و با صدای���ی بلند خطاب به �آنک���س كه روی ابر
نشسته بود گفت« :داس خود را بردار و درو كن؛ زیرا موسم
درو رسیده و محصول زمین کاملا ً �آماده است16 ».پس �آنکس
كه روی ابر نشسته بود ،داس خویش را بكار برد و محصول
زمین درو شد.
17بعد فرشتۀ دیگری از معبد �آسمان بیرون �آمد .او نیز داس
تیزی در دست داشت.
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18سپس از قربانگاه نیز فرشتۀ دیگری كه حافظ �آتش قربانگاه بود
�آمد ،و به صاحب داس تیز فریاد زده گفت« :داس تیز خود را بكار
ببر و انگورهای تاكستان این جهان را بچین .زیرا خوشههای �آن
رسیده است19 ».پس �آن فرشته داس خود را بكار برد و انگورهای
رخ ِ
شت بزرگ غضب
تاكستان این جهان را چید و �آنها را در َچ ُ
رخشت كه در خارج شهر
خدا ریخت20 .انگورها را در �آن َچ ُ
بود ،زیر پاها كوبیدند؛ سیلابی از خون جاری شد كه به اندازۀ
سیصد کیلومتر و به بلندی افسار اسبان بود.

15

فرشتگان و بالیای آخر

در �آسمان علامت بزرگ و شگفتانگیزی دیدم؛
هفت فرشته با هفت بلا� ،آنها �آخرین بلایا هستند،
زیرا با �آنها غضب خدا به پایان میرسد.
2چیزی دیدم كه شبیه دریای بلور� ،آمیخته به �آتش بود و در
كنار دریای بلور� ،آنکسانیکه بر حیوان وحشی و پیكرۀ او و
عدد اسمش پیروز شده بودند ،قرار داشتند و چنگهایی كه خدا
به �آنها داده بود ،در دستهایش���ان دیده میشد3 .سرود موسی
بندۀ خدا و سرود ب ّره را میسراییدند و میگفتند:
«چقدر بزرگ و شگفتانگیز است کارهای تو،
ای خداوند ،خدای قادر مطلق!
چقدر عادلانه و درست است روشهای تو،
ای پادشاه ملل!
 4كیست ای خداوند كه از هیبت تو نترسد
و كیست كه تو را جلال ندهد؟
زیرا تنها تو مقدّسی،
همۀ ملل خواهند �آمد
و در پیشگاه تو پرستش خواهند نمود
زیرا كارهای عادلانۀ تو بر هیچکس پوشیده نیست».
5بعد از این دیدم اندرون مقدّس خیمۀ ش���هادت در �آسمان
گشوده شد 6و از �آن ،هفت فرشته با هفت بلا بیرون �آمدند.
�آنها كتان ظریف و پاكیزه و نورانی بر تن و سینهبندهای ز ّرین
به سینه داشتند�7 .آنگاه یكی از �آن چهار حیوان زنده ،هفت
جام ز ّرینی را كه از خش���م خدایی كه تا به ابد زنده است پر
بود ،به هفت فرشته داد 8و معبد از دود جلال و قدرت خدا
پر گش���ت ،به طوری که هیچکس نتوانست تا وقتیکه هفت
بلای �آن هفت فرشته تمام نشده بود ،به �آنجا وارد شود.
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16

جامهای خشم خدا

�آنگاه از معبد صدای بلندی شنیدم و �آن صدا به
هفت فرش���ته گفت« :بروید و هفت جام خش���م
خدا را به زمین بریزید».
2پس فرشتۀ نخست رفت و جام خود را بر زمین ریخت و زخمهای
دردناک و بد نمایی بر بدن مردمانی كه نشان حیوان وحشی را به
خود داشتند و پیكرهاش را میپرستیدند ،پدیدار گشت.
3فرشتۀ دوم جام خود را به دریا ریخت و دریا به خونی مثل
خون نعش مبدّل شد و همۀ جانداران دریا مردند4 .فرشتۀ سوم
جام خود را بر رودها و چشمهها ریخت و �آنها به خون مبدّل
گشتند�5 .آنگاه شنیدم كه فرشتۀ حافظ �آبها میگفت« :تو در
داوریهای خویش عادل هستی ،تویی �آن قدّوس كه هستی و
بودهای6 ،زیرا �آنان خون مقدّسین و خون انبیا را ریختند و تو
به �آنان خون دادهای تا بنوشند ،زیرا مستح ّق �آنند7 ».و شنیدم
از قربانگاه ندایی �آمد كه میگفت�« :آری ای خداوند! خدای
قادر مطلق ،چقدر راست و عادلانه است داوریهای تو!»
8فرش���تۀ چهارم جام خود را بر خورشید ریخت و �آن اجازه
یافت با گرمای خود �آدمیان را بسوزاند9 .مردم چنان از شدّت
حرارت خورشید س���وختند كه به خدایی كه چنین بلایایی را
در اختیار دارد ،كفر میگفتند و حاضر نبودند از کارهای خود
توبه نموده ،خدا را تمجید نمایند.
10فرش���تۀ پنجم جام خود را بر روی تخت حیوان وحش���ی
ریخت و س���لطنت او به تاریكی فرو رف���ت� .آدمیان از درد و
رنج ،زبانهایش���ان را میگزیدند 11و به خدای �آسمان بهخاطر
دردها و زخمه���ای خویش كفر میگفتن���د و از کارهای خود
توبه نمیکردند.
12فرشتۀ ششم جام خود را بر رود بزرگ فرات ریخت و �آبش
خشک شد تا راه برای �آمدن ش���اهان مشرق زمین باز باشد.
�13آنگاه دیدم كه از دهان اژدها و از دهان حیوان وحش���ی و
از دهان �آن نبی دروغین سه روح پلید مانند سه قورباغه بیرون
�آمد14 .این ارواح ،دیوهایی هستند كه قدرت انجام معجزات
نیز دارند� .آنها به سرتاسر جهان میروند تا پادشاهان تمام جهان
را برای نبرد روز بزرگ خدای قادر مطلق جمع كنند.
«توج���ه كنی���د! من مثل یک دزد می�آیم! خوش���ا به حال
ّ 15
کسیکه �آماده باشد و لباس خود را نگاه دارد تا مجبور نشود
2316

مکاشفۀ یوحنا  16و17 

عریان و شرمنده در جلوی چشم همه راه برود!» 16پس شیاطین،
پادشاهان را در جاییکه به عبرانی حار مجدون خوانده میشود،
جمع كردند�17 .آنگاه فرشتۀ هفتم جام خود را بر هوا ریخت
و از معبد و از تخت ،صدای بلندی شنیده شد كه میگفت:
«همهچیز تمام شد18 ».و رعد و برق و صداهای مهیب شنیده
شد و زمینلرزۀ شدیدی رخ داد كه مانند �آن در تاریخ بشر هرگز
دیده نش���ده بود19 .شهر بزرگ سه پاره شد .شهرهای جهان
ویران شدند و خدا کارهای بابل بزرگ را نادیده نگرفت ،بلكه
او را مجبور كرد جامی را كه از شراب �آتشین خشم و غضب
او پر بود ،بنوشد20 .جزیرهها همه ناپدید و کوهها محو شدند.
21دانههای تگرگ بسیار بزرگ به وزن چهل و پنج کیلوگرم از
�آسمان بر س���ر �آدمیان بارید و مردم بهخاطر این تگرگ خدا را
كفر میگفتند ،زیرا این بلایی بسیار وحشتناک بود.

17

فاحشۀ بزرگ

�آنگاه یكی از �آن هفت فرشتهای كه جام به دست
داشت� ،آمد و با من صحبت كرد .او گفت« :بیا،
تا مجازات �آن فاحشۀ بزرگ را كه در كنار رودخانههای بسیار
قرار دارد به تو نشان دهم2 .پادشاهان زمین با او زنا کردهاند
ِ
ِ
ِ
زناكاری او ،خود را
ش���راب
نوشیدن
و مردم سراسر جهان از
مست ساختهاند».
�3آن فرشته ،مرا در روح به بیابان برد و در �آنجا زنی را دیدم
كه بر حیوان وحشی سرخ رنگی سوار بود .بدن این حیوان ،از
نامهای کفر�آمیز پوشیده و دارای هفت سر و ده شاخ بود�4 .آن
زن لباس ارغوانی و سرخ دربر داشت و با طلا و جواهرات و
مروارید �آراسته شده بود .او در دست خود جام ز ّرینی داشت
كه از فجور و كثافات زنای او پر بود5 .بر پیشانیش این اس ِم
مرموز نوشته شده بود« :بابل بزرگ ،مادر فواحش و تمام كثافات
روی زمین6 ».من دیدم كه �آن زن از خون مقدّس���ین و خون
شاهدان عیسی سرمست بود.
همینکه به او نگاه كردم ،سخت در شگفت شدم7 .ا ّما �آن
فرشته به من گفت« :چرا اینقدر تع ّجب كردی؟ من راز �آن زن
و راز �آن حیوان وحشی را كه دارای هفت سر و ده شاخ است
و او بر �آن سوار است به تو میگویم�8 .آن حیوان كه زمانی زنده
بود و دیگر زنده نیست ،بزودی از چاه بیانتها بیرون می�آید و
به سوی هلاكت خواهد رفت .از میان مردمان روی زمین �آنانی
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كه نامهایشان پیش از پیدایش جهان در دفتر حیات نوشته نشده
بود ،از دیدن این حیوان تع ّجب خواهند كرد ،زیرا او زنده بود
ولی دیگر زنده نیست ا ّما باز هم خواهد �آمد.
9این به حكمت و فهم نیاز دارد� .آن هفت سر ،هفت ت ّپهای
اس���ت كه زن بر �آن مینش���یند و همچنین هفت پادشاه است
10كه پنج نفر از �آنها از س���لطنت بر كنار ش���دهاند و یكی هم
اكنون فرمانروایی میکند و �آن هفتمی هنوز نیامده است و هر
وقت بیای���د ،فقط مدّت كوتاهی دوام خواه���د �آورد11 .ا ّما �آن
حیوان وحشی كه زمانی زنده بود و دیگر زنده نیست ،هشتمی
است و با وجود �آن ،یكی از �آن هفت نفر میباشد و به سوی
هلاكت میرود.
12ده شاخی كه دیدی ،ده پادشاه هستند كه هنوز به سلطنت
نرسیدهاند ا ّما به �آنان اختیار داده میشود كه به مدّت یک ساعت
در سلطنت �آن حیوان وحشی سهیم باشند13 .زیرا هدف همۀ
�آنها یكی است و قدرت و اختیارات خود را به حیوان وحشی
میبخش���ند�14 .آنها با ب ّره جنگ خواهند ك���رد ،ا ّما ب ّره پیروز
خواهد ش���د ،زیرا اوس���ت خداوند خداوندان و شاه شاهان و
همراهان او كه 'برگزیده و وفادار' خوانده شدهاند ،در پیروزی
او شریک خواهند بود».
�15آنگاه �آن فرشته به من گفت« :در جاییکه فاحشه ساكن
است� ،آن �آبهایی كه دیدی نشانۀ قومها و جمع ّیتها و ملّتها
و زبانها میباش���ند�16 .آن ده ش���اخی كه دیدی ،با �آن حیوان
وحشی دشمن فاحشه خواهند شد و او را عریان و ویران خواهند
ساخت .گوشت تنش را خواهند خورد و او را در �آتش خواهند
س���وزانید17 .زیرا خدا در دلهای �آنه���ا نهاده كه مقصود او را
اجرا نمایند .پس هم ر�أی شدند و سلطنت خود را در اختیار
حیوان وحشی قرار دادند تا �آنچه را که خدا فرموده است ،به
كمال رسانند.
�18آن زنی كه دیدی ،شهر بزرگ است كه بر پادشاهان جهان
تسلّط دارد».

18

سقوط بابل

سپس فرشتهای را دیدم كه از �آسمان به زیر می�آمد.
او با اقتدار و اختیار عظیم �آمد و زمین از ش���كوه
و جلال او روش���ن ش���د�2 .آنگاه با صدایی بلند گفت« :بابل
س���قوط كرده اس���ت! بابل بزرگ س���قوط كرده است! بابل،
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مسكن دیوها ،و مکان ارواح خبیث و قفس پرندگان نجس و
نفرتانگیز شده است3 ،زیرا همۀ ملل از شراب �آتشین زنای
او نوشیدهاند .شاهان زمین با او زنا کردهاند و بازرگانان جهان
از زیادی ع ّیاشی او توانگر شدهاند».
�4آنگاه صدای دیگری از �آسمان شنیدم كه میگفت:
«از او بیرون �آیید .ای قوم من،
مبادا در گناهان او سهیم شوید
و در بلاهایش شریک گردید!
 5زیرا گناهان او تا به فلک انباشته شده
و خدا تبهكاریهایش را از یاد نبرده است.
�	6آنچنان با او رفتار كنید كه او با دیگران كرده است.
برای کارهایش دوچندان به او بازگردانید.
پیالهاش را دو برابر غلیظتر از پیالهای بگردانید
كه او برای شما ته ّیه كرده است.
 7او را به همان اندازه كه به جلال و تج ّمل خویش فخر
میکرد،
غم و عذاب دهید.
چون او در دل خود میگوید:
'من مثل ملكه بر تخت خود نشستهام!
من دیگر بیوه نیستم
و غم را هرگز نخواهم دید'.
 8به این جهت تمام بلایا یعنی مرگ و غم و قحطی در
یک روز به او روی می�آورند
و او در �آتش خواهد سوخت،
زیرا خداوند ،خدایی كه این چنین او را كیفر میدهد،
قادر است».
9هرگاه پادشاهان زمین كه با او زنا کرد هاند و از تج ّمل
زیاد او بهر همند ش���د هاند ،دود س���وختن او را ببینند ،به
حال او گریه و زاری خواهند كرد�10 .آنها از ترس عذابی
كه او متح ّمل میشود ،دور ایستاده خواهند گفت� « :آه،
�آه ،ای شهر بزرگ ،ای بابل ،شهر پرقدرت كه در یک
س���اعت به كیفر خود رس���یدی!»
11بازرگان���ان جهان نیز اش���ک خواهن���د ریخت و برای
او س���وگواری خواهند نمود؛ زیرا دیگر كس���ی كالاهای
�آنان را نمیخرد12 .دیگر كس���ی كالاه���ای طلا و نقره،
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جواه���رات و مرواری���د ،لباس���های ارغوان���ی و قرم���ز ،یا
ابریش���م و كتان ظریف ،انواع چوبه���ای قیمتی و معطّر،
انواع ظروف عاجی ،چوبی ،برنزی� ،آهنین و یا مرمری،
13دارچین و ادویه ،عطر یّات و ُبخور و كُندُر ،ش���راب و
روغن� ،آرد و گندم ،گاو و گوس���فند ،اسب و ا ّر ابههای
جنگی و حتّی غلامان و نفوس انس���انی �آنها را نمیخرد.
�14آن میو های را كه س���خت در �آرزوی تصاحبش بودی،
از دس���ت دادی و تج ّمل و شكوه تو از بین رفته است و
دیگ���ر هیچوقت �آنها را نخواه���ی یافت15 .بازرگانان این
كالاها كه ثروت خود را از �آن ش���هر به دس���ت �آوردند،
از ترس عذاب او دور خواهند ایس���تاد و ب���ا گریه و غم
خواهند گفت� «16 :آه� ،آه ،ای شهر بزرگ كه به لباسهای
كتان ظریف ارغوانی و قرم���ز مل ّبس و با طلا و جواهر و
مروارید �آراس���ته بودی! 17در یک س���اعت همۀ ثروت تو
تباه گردیده اس���ت!»
تمام ناخدایان و م ّلاحان و مس���افران دریا و �آنانی كه از راه
دریا تجارت میکنند ،دور ایستادند18 .همینکه دود سوختن
او را دیدند ،فریاد زده گفتند�« :آیا هرگز شهری مثل این شهر
بزرگ بوده اس���ت؟» �19آنها بر سرهای خود خاک ریخته و با
گری���ه و زاری فریاد زده میگفتند�« :آه� ،آه ،ای ش���هر بزرگ،
شهری كه تمام كشتیداران دریا از ثروت او توانگر شدند ،در
یک ساعت ویران شده است!»
20ای �آسمان از نابودی او شادی كن ،ای مقدّسین و رسولان،
و ای انبیا شادی كنید ،چون خداوند انتقام شما را از او گرفته
است.
�21آنگاه فرشتهای نیرومند ،سنگی را كه به بزرگی سنگ �آسیاب
بود برداش���ت و به دریا پرت كرد و گفت« :همینطور بابل،
�آن شهر بزرگ ،به س���ختی پرت خواهد گردید و دیگر یافت
نخواهد ش���د22 .دیگر صدای چنگنوازان ،مطربان ،نیزنان
و شیپورزنان در تو ش���نیده نخواهد شد! دیگر صنعتگران هیچ
حرفهای در تو نخواهند یافت! دیگر صدای �آس���یاب در تو به
گوش نخواهد رسید! 23و نور چراغ در تو دیده نخواهد شد!
و دیگر صدای عروس و داماد در تو به گوش نخواهد رسید.
روزگاری تمام بزرگان جهان بازرگانان تو بودند و تو با جادوی
خود همۀ ملل را فریفته بودی».
2320

مکاشفۀ یوحنا  18و19 

24زیرا بابل بهخاطر خون انبیا و خون مقدّسان و خون همۀ
مقتولان روی زمین كه در �آن یافت شد ،به كیفر خود رسید.
پس از این وقایع صدایی شنیدم كه مانند فریاد گروهی
كثیر در �آس���مان طنین افكند و میگفت« :خدا را
شكر! رستگاری و جلال و قدرت از �آن خدای ماست2 .زیرا
داوریهای او راست و عادلانه است! او فاحشۀ بزرگ را كه
با زنای خود زمین را �آلوده ساخت ،محكوم كرده و انتقام خون
بندگان خود را از او گرفته است�3 ».آنها بار دیگر گفتند« :خدا
را شكر! دود �آن در تمام اعصار و قرون بلند خواهد بود».

19

بره
جشن عروسی ّ

�4آن بیست و چهار پیر و چهار حیوان زنده در برابر خدایی
كه بر تخت نشسته بود ،به خاک افتادند و او را عبادت نموده
گفتند�« :آمین .خدا را شكر!»
�5آنگاه از تخت صدایی �آمد كه میگفت« :ای تمام بندگان او،
و ای کسانیکه از او میترسید ،از كوچک و بزرگ ،خدای ما
را سپاس گویید�6 ».آنگاه صدایی شنیدم كه مانند صدای گروهی
عظیم و صدای �آبهای بسیار و غ ّرش شدید رعد بود و میگفت:
«خدا را سپاس! خداوند ،خدای ما كه قادر مطلق است سلطنت
میکند! 7شادی و وجد كنیم و جلال او را بستاییم ،زیرا زمان
جشن عروسی ب ّره رسیده است ،عروس او خود را �آماده ساخته است
8و با لباسی از كتان ظریف پاک و درخشان مل ّبس شده است».
(مقصود از كتان ظریف ،کارهای نیک مقدّسین است).
9سپس فرش���ته به من گفت« :این را بنویس :خوشا به حال
کسانیکه به ضیافت عروسی ب ّره خوانده میشوند ».او همچنین
به من گفت« :اینها كلام حقیقی خداست».
10در پیش پای او به خ���اک افتادم تا او را عبادت كنم ،ا ّما
او به من گفت« :نه ،چنین نكن! من خادمی هستم مانند تو
و ایمانداران دیگر كه به عیسی مسیح شهادت میدهند ،خدا
را پرستش كن!»
زیرا ش���هادتی كه دربارۀ عیسی داده شده ،الهام بخش تمام
نب ّوتهاست.
ظهور پادشاه پادشاهان

�11آنگاه �آسمان را گشوده دیدم .اسب سفیدی در �آنجا بود
كه نام سوارش امین و راست بود .او با عدالت داوری و جنگ
میکند12 .چشمانش مانند شعلۀ �آتش بود ،نیمتاجهای بسیار
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بر سر داشت و نامی بر او نوشته بود كه هیچکس جز خودش
نمیتوانس���ت �آن را بفهمد13 .او ردایی �آغشته به خون بر تن
داشت و به كلمۀ خدا مس ّمی بود14 .لشکریان �آسمان كه سوار
بر اسبهای س���فید و مل ّبس به لباسهای كتان پاک و درخشان
بودند به دنبال او میرفتند15 .از دهانش شمش���یر تیزی بیرون
�آمد تا با �آن ملّتها را بزند .او با عصای �آهنین بر �آنها حکومت
خواهد كرد و شراب خشم و غضب خدای قادر مطلق را در
رخ ِ
شت خواهد فشرد16 .بر ردا و ران او عنوان «شاه شاهان
َچ ُ
و خداوند خداوندان» مرقوم شده بود.
�17آنگاه فرش���تهای را در �آفتاب ایس���تاده دیدم كه با صدای
بلند به همۀ پرندگانی كه در میان �آسمان به حال پرواز بودند
میگفت« :بیایید و برای ضیافت بزرگ خدا جمع شوید 18و
گوشت پادشاهان و فرماندهان و جنگ�آوران ،گوشت اسبان و
سواران �آنها ،گوش���ت همۀ �آدمیان از برده تا �آزاد ،و از بزرگ
تا كوچک را بخورید�19 ».آنگاه �آن حیوان وحشی و پادشاهان
زمین و لشکریان �آنها را دیدم كه جمع شدهاند تا با اسبسوار
و لشکریانش جنگ كنند20 .حیوان وحشی و نبی دروغین كه
در حضور او معجزات بسیار كرده بود ،هر دو گرفتار شدند.
نبی دروغین با معجزات خود كس���انی را ك���ه علامت حیوان
وحشی را بر خود داش���تند و پیكرۀ او را عبادت كرده بودند،
فریفته بود .هردوی �آنها زنده به داخل دریاچۀ �آتش و شعلههای
گوگردی �آن پرتاب شدند21 .لشکریان �آنها با شمشیری كه از
دهان اسب سوار بیرون �آمد ،به قتل رسیدند و همۀ پرندگان از
گوشت �آنان سیر شدند.

20

سلطنت هزار ساله

سپس فرشتهای را دیدم كه از �آسمان به زیر می�آمد و
كلید چاه بیانتها و زنجیر بزرگی در دست داشت.
2او اژدها و �آن مار قدیمی را كه همان ابلیس و یا شیطان است
گرفت و او را برای مدّت هزار س���ال در بند نهاده3 ،به چاه
بیانتها انداخت و د ِر �آن را به رویش بستهُ ،مهر و موم كرد تا
او دیگر نتواند ملّتها را تا پایان �آن هزار سال گمراه سازد .بعد
از �آن برای زمانی كوتاه �آزاد گذاشته خواهد شد.
�4آنگاه تختهایی را دیدم كه بر روی �آنها كسانی نشسته بودند
كه ام���ر داوری به �آنها واگذار گردیده بود .همچنین كس���انی
را دیدم كه بهخاطر ش���هادت عیس���ی و كلام خدا سرهایشان
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از تن جدا شده بود -کسانیکه �آن حیوان وحشی و پیكرهاش
را پرس���تش نكرده و نش���ان �آن را بر پیش���انی و دستهای خود
نداشتند� -آنها دوباره زنده شده و هزار سال با مسیح حكمرانی
كردند5 .ا ّما بق ّیۀ مردگان تا پایان �آن هزار سال زنده نشدند.
این اولین رستاخیز اس���ت6 .متبارک و مقدّس است کسیکه
در رستاخیز اول سهمی دارد .مرگ دوم بر �آنان قدرت ندارد،
بلكه �آنان كاهنان خدا و مس���یح خواهند بود و تا هزار سال با
او حكومت خواهند كرد.
شكست خوردن شیطان

7همینکه این هزار سال به پایان برسد ،شیطان از زندان خود
�آزاد خواهد شد 8و برای فریبدادن مللی كه در چهار گوشۀ
زمین هستند ،بیرون خواهد رفت .او ،جوج و ماجوج را كه
مانند شنهای دریا بیشمارند ،برای جنگ جمع میکند�9 .آنها
در پهنۀ زمین پخش ش���دند و اردوی مقدّسین و شهر محبوب
او را محاصره كردند .ا ّما از �آسمان �آتش بارید و �آنان را نابود
ساخت10 .ابلیس كه �آنان را فریب میداد ،خود به داخل دریاچۀ
�آتش و گوگرد ،جاییکه حیوان و نبی دروغین بودند ،افكنده
شد� .آنها شب و روز و تا ابد عذاب و شكنجه خواهند دید.
داوری آخر

�11آنگاه تخت سفید بزرگی را دیدم كه شخصی بر �آن نشسته
بود� .آسمان و زمین از حضور او گریخت و دیگر اثری از �آنها
نبود12 .و مردگان را دیدم كه همه از بزرگ و كوچک در مقابل
تخت ایس���تاده بودند و كتابها باز میشد .در این وقت كتاب
دیگری كه همان دفتر حیات اس���ت گشوده شد .مردگان بر
طبق �آنچه در كتابها نوشته شده بود یعنی مطابق کارهای خود،
داوری ش���دند13 .دریا ،مردگان خود را تحویل داد و مرگ و
دنیای مردگان نیز مردگانی را كه در خود نگاه داشته بودند،
پس دادند� .آنها از روی کارهایشان داوری شدند�14 .آنگاه مرگ
و دنیای مردگان به دریاچۀ �آتش افكنده شد( .این دریاچۀ �آتش،
مرگ دوم است15 ).و هرکس كه نامش در دفتر حیات نوشته
نشده بود ،به درون �آن افكنده شد.

21

آسمان و زمین جدید

�آنگاه �آسمانی تازه و زمینی تازه دیدم .زیرا �آن �آسمان
و زمین نخستین ناپدید شدند و دیگر دریایی وجود
نداشت2 .شهر مقدّس یعنی اورشلیم تازه را دیدم كه از �آسمان
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از جانب خدا ،مانند عروسی كه برای شوهرش �آراسته و �آماده
شده باشد ،به زیر می�آمد3 .از تخت صدای بلندی شنیدم كه
میگفت« :اكنون خانۀ خدا در میان �آدمیان است و او در بین
�آنان ساكن خواهد شد و �آنان قوم او ،و او خدای �آنان خواهد
بود4 .او هر اشكی را از چشمان �آنها پاک خواهد كرد .دیگر
از مرگ و غم و گریه و درد و رن���ج خبری نخواهد بود ،زیرا
چیزهای كهنه درگذشته است».
5سپس �آن تختنش���ین گفت« :اكنون من همهچیز را از نو
میسازم ».و به من گفت« :این را بنویس زیرا این سخنان ،راست
است و میتوان به �آنها اعتماد كرد6 ».او به من گفت« :تمام
شد! من الف و یاء ،اول و �آخر هستم .این است امتیاز کسیکه
پیروز شود؛ من به تشنگان از �آب چشمۀ حیات ،رایگان خواهم
بخشید7 .من خدای او خواهم بود و او فرزند من8 .ا ّما سزای
ترسویان ،بیایمانان ،فاسدان� ،آدمكُشان ،زناكاران ،جادوگران،
بتپرستان و انواع دروغگویان ،دریاچهای از شعلههای �آتش و
گوگرد خواهد بود .این است مرگ دوم».
اورشلیم جدید

�9آنگاه یكی از �آن هفت فرشته كه هفت پیاله پر از هفت
بلای �آخر را به دست داشت �آمد و به من گفت« :بیا ،من
عروس یعنی همسر ب ّره را به تو نشان خواهم داد10 ».او مرا
در روح به كوه بسیار بلندی برد و شهر مقدّس اورشلیم را به
من نشان داد كه از �آسمان ،از نزد خدا به زیر می�آمد11 .این
شهر ،با شكوه خدایی و مانند جواهری گرانبها میدرخشید؛
�آن مانند یشم بود و به روش���نی بلور12 .دیوار بسیار بلندی
با دوازده دروازه داش���ت كه بر �آنها دوازده فرشته بود و بر
دروازهها ،نامهای دوازده طایفۀ بنیاسرائیل نقش بسته بود.
13س���ه دروازه به جانب مشرق بود ،س���ه دروازه به جانب
شمال ،سه دروازه به جانب جنوب و سه دروازه به جانب
مغرب14 .دیوار ش���هر بر دوازده سنگ بنا شده بود و بر �آن
سنگها ،نامهای دوازده رسول ب ّره منقوش بود15 .فرشتهای
كه با من س���خن میگفت ،متری ز ّرین در دست داشت تا
شهر و دیوارش و دروازههایش را با �آن اندازه بگیرد16 .شهر
به ش���كل مربّع و پهنا و درازایش یكسان بود؛ اندازۀ �آن با
متری كه در دس���ت داش���ت ،دو هزار و چهارصد كیلومتر
بود .درازا و پهنا و بلندیش برابر بود17 .دیوارش به بلندی
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یكصد و شصت و پنج متر بود ،یعنی با مقیاسهای انسانی
كه �آن فرشته به كار میبرد18 .دیوارش از یشم ساخته شده
بود .خود ش���هر از ز ِر ناب و مانند شیشه ،پاک و ش ّفاف
بود19 .سنگهایی كه دیوارهای شهر بر �آنها بنا شده بود ،به
انواع گوهرها �آراسته ش���ده بود .نخستین سنگ بنا از یشم
بود ،دومی لاجورد ،س���ومی عقیق س���فید ،چهارمی زم ّرد،
20پنجمی عقیق سرخ ،ششمی عقیق جگری ،هفتمی زبرجد
سبز ،هشتمی یاقوت كبود ،نهمی یاقوت زرد ،دهمی عقیق
سبز ،یازدهمی فیروزه و دوازدهمی لعل بنفش بود21 .دوازده
دروازۀ �آن ش���هر عبارت از دوازده مروارید بود و هر دروازه
از یک مروارید ساخته شده بود .خیابانهای شهر از ز ِر ناب
و مانند شیش���ه ،پاک و ش��� ّفاف بود.
22در شهر معبدی ندیدم ،زیرا معبدش خود خداوند ،خدای
قادر مطلق و ب ّره بود23 .شهر نیازی به خورشید و ماه نداشت
كه بر �آن بتابد؛ زیرا ش���كوه خدا بر �آن نور میداد و چراغ �آن
ب ّره است24 .در نور او ملّتها راه خواهند رفت و پادشاهان زمین
همۀ جلال خود را به �آنجا خواهند �آورد25 .دروازههای شهر ،در
روز بسته نمیشوند و شب نیز در �آنجا نخواهد بود26 .ثروت
و جلال ملل به �آنجا خواهد �آم���د27 ،ا ّما هیچ ناپاكی وارد �آن
نخواهد شد و نه کسیکه گفتارش ناراست و كارهایش زشت
و پلید اس���ت ،بلكه تنها �آن کسانیکه نامشان در دفتر حیات
ب ّره نوشته شده است به �آن وارد میشوند.
�آنگاه �آن فرش���ته ،رودخانۀ �آب حیات را كه مثل
بلور برق میزد به من نشان داد� .آن رودخانه از
تخت خدا و ب ّره سرچش���مه گرفته 2و از وسط خیابان شهر
میگذش���ت .در هر طرف رودخانه یک درخت حیات بود
كه س���الی دوازده بار میوه می�آورد ،هر ماه یکبار از برگ
این درختان برای درمان درد ملل اس���تفاده میشد3 .دیگر
چیزی كه ملعون شده باشد در �آن یافت نخواهد شد .تخت
خدا و ب ّره در �آنج���ا خواهد بود و بندگان���ش او را عبادت
خواهند نم���ود4 .همه او را روبهرو خواهند دید و نام او را
بر پیشانیهای خود خواهند داش���ت5 .دیگر شبی نخواهد
بود و �آنان به نور چراغ و خورش���ید نیاز نخواهند داش���ت،
زیرا خداوند خدا ،نور ایش���ان خواهد ب���ود و �آنها تا به ابد
فرمانروای���ی خواهن���د ك���رد.
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6س���پس �آن فرشته به من گفت« :این سخنان راست و قابل
اعتماد است .خداوند خدا كه به انبیا روح نب ّوت را میبخشد،
فرشتۀ خود را فرستاد تا به بندگانش �آنچه را كه بزودی اتّفاق
خواهد افتاد ،نشان دهد».
7عیسی میگوید« :بدانید! من بزودی می�آیم .خوشا به حال
توجه كند».
کسیکه به پیشگوییهای این كتاب ّ
8من یوحنا ،ای���ن چیزها را دیدم و ش���نیدم و همینکه
اینها را دی���دم و ش���نیدم در مقابل �آن فرش���تهای كه این
چیزها را به من نش���ان داده بود به خاک افتاده ،سجده
كردم9 .ا ّما او به من گفت« :نه ،چنین نكن! من خادمی
هس���تم مانند ت���و و برادرانت یعن���ی انبیا و کس���انیکه به
س���خنان این كتاب تو ّجه دارن���د .فقط خدا را پرس���تش
كن10 ».س���پس به من گفت« :پیش���گوییهای این كتاب
را پنه���ان مكن ،زیرا س���اعت وق���وع این چیزه���ا نزدیک
اس���ت11 .بگذار �آن خطاكار به خطاهای خود و �آن مرد
فاس���د به کارهای ش���ریر خود ادامه دهد و �آن مرد نیكو
نیز ،کاره���ای نیكوی خود و �آن مرد پاک ،زندگی پاک
خ���ود را ادام���ه ده���د».
12عیسی میگوید�« :آری ،من بزودی می�آیم و برای هرکس
طبق کارهایش پاداشی با خود خواهم �آورد13 .من الف و یاء،
اولین و �آخرین� ،آغاز و انجام هستم».
14خوش���ا به حال کسانیکه رداهایش���ان را پاک بشویند.
�آنان ح ّق خ���وردن از درخت حیات را خواهند داش���ت و
به دروازههای ش���هر وارد خواهند ش���د15 ،ا ّما س���گان و
جادوگران و زناكاران و �آدمكش���ان و بتپرس���تان و همۀ
کس���انیکه در قول و فعل دروغگو هس���تند ،در خارج از
ش���هرهس���تند.
«16من عیسی فرشتۀ خود را نزد شما كه در كلیساها هستید،
فرس���تادم تا این امور را به ش���ما اعلام كند .من ریشه و نهال
داوود و ستارۀ درخشان صبحگاهان هستم».
 17روح و عروس میگویند« :بیا!»
هر شنوندهای باید بگوید« :بیا!»
ای تشنگان بیایید� ،آب حیات را بپذیرید این بخششی
است رایگان برای هرکس كه طالب �آن است.
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18من به تمام کسانیکه پیشگوییهای این كتاب را میشنوند
اعلام میکنم كه :اگر كسی چیزی بر �آنها بیافزاید ،خدا بلایایی
را كه در این كتاب �آمده اس���ت ،نصیب او خواهد كرد19 .و
اگر كس���ی از این پیش���گوییها چیزی كم كند ،خدا او را از
درخت حیات و ش���هر مقدّس كه در این كتاب �آمده است،
بیبهره خواهد ساخت.
20کس���یکه همۀ این چیزها را تصدی���ق میكند ،میگوید:
«�آری! من بزودی می�آیم!»
�آمین .بیا ای عیسی ،ای خداوند! 21فیض عیسی خداوند با
همۀ شما باد� ،آمین!
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