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هدف:

و آشـور بر خـدا داوری اعـالم
تسلیدادنیهوداباحقایقالهی

نویسنده:
ناحوم

مخاطبین:
مردماننینواویهودا

تاریخنگارش:
دردورهایازخدمتنبوتیناحوم
)احتمااًلبین۶۶۳تا۶۵۴ق.م.(

زمینهتاریخی:
ایـننبـوتخاصپسازسقوط
تِِبسدرسال۶۶۳ق.م.انجامشد.

آیاتکلیدی:
“خداوندنیکوستودرروزبال
از او میباشد. پناهگاه سختی و
اوتوکلمیکنند به کسانیکه
دشمنان ولی مینماید، مراقبت
بین از شدید سیالبی با را خود
میبردوآنهارابهظلمتمرگ
به چرا نینوا، ای میکند. روانه
هستی؟ خداوند با مخالفت فکر
اوبایکضربهتوراازپایدر
خواهدآورد،بهطوریکهدیگر
نخواهیتوانستمقاومتکنی.”

.)۹-۷:۱(
مکانمهم:

نینوا،پایتختآشور

چیز همه و میشکافد را هوا سوْت گوشخراش صدای
ناگهاندرمیدانبازیازحرکتبازمیایستدوداوربا

اشارهبهبازیکنخاطیمیگوید:»خطا!«
خطا آنها خالف بر رفتار و دارد قواعدی بازیای هر
دارند نظارت قواعد اجرای بر داوران میآید. بهحساب
ومیکوشندبهطورجدیآنهارابهاجرادرآورند.هر
شرکتکنندهبازیمیداندکهبایددرمحدودهمقرراتو
قواعدعملکند،واالبازیبههرجومرجتبدیلخواهدشد.
دردنیانیزقوانینیومقرراتیوجودداردکهخدابرایزندگیدرستانسانمقرر
اینمقرراترازیرپامیگذارندوبرقانونشکنیهای امامردماغلب کردهاست.
خودسرپوشمیگذارندومیگویند:»قانونراقدرتتعیینمیکند.«اماخدااینرا
گناهمیداندچوننااطاعتیعمدیازاواستوطغیانعلیهسلطهاو.گاهچنانبهنظر
میرسدکهگوییخطاکارانموفقمیشوندچوننهسوتیبهصدادرمیآید،نهخطایی
گرفتهمیشود؛حرفزورگویانوقدرتمندانهمیشهبهپیشمیرود.باوجوداین،
حقیقتایناستکهعاقبتعدالتدردنیابهاجرادرخواهدآمد.خدابهحسابهمه

رسیدگیخواهدکرد.
زمانیآشورقدرتمندترینملتبود.آشوریهاکهازخودکفاییوقدرتنظامیخود
مغروربودند،مللشکستخوردهراغارتمیکردند،آنهاراموردستمقرارمیدادند
وبهقتلشانمیرساندند.یکصدسالپیشازآن،یونسدرنینوا،خیابانهایپایتخت،
ازشرارتهایخوددستکشیدند. پیغامخداراشنیدندو بود؛مردم موعظهکرده
اماچندنسلبعد،شرارتدوبارهحاکممیشودوناحومنبیبراینقومبدکاراعالم
و میشود، نامیده )19:3( خشونت شهر و )1:3( خون شهر نینوا میکند. مجازات
آشوریهابهخاطرتکبر)11:1(،بتپرستی)14:1(،قتل،دروغ،خیانت،وبیعدالتی
اجتماعیشان)1:3ـ19(مجازاتمیشوند.ناحومپیشگوییمیکندکهاینقوممغرور
وقدرتمندبهخاطرگناهانشانکاماًلنابودخواهندشد.درظرف50سالپایانکار

آشورفرارسید.
بامجازاتآشوروپایتختشنینوا،خدادرواقعدنیایگناهآلودرامجازاتمیکند.
پیغاماینعملمشخصاست:نااطاعتی،طغیان،وبیعدالتیپیروزنخواهدشد،بلکه
خدایعادلومقدسکهبرتمامدنیاحاکماست،اینگناهانرابهشدتمجازات

خواهدکرد.
وقتیکتابناحومرامیخوانید،خشمخدارابههنگامانتقامگرفتنازگناهوبرقرار
ساختنعدالت،احساسکنید.تصمیمبگیریدتحتهدایتاوودرچارچوباحکام،

فرامین،ورهنمودهایاوزندگیکنید.



یوشیاپادشاه
یهودامیشود؛
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میشود
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627ق.م.
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612ق.م.

آشور
کاماًلمغلوب

میشود
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پیروزمیشوند

605ق.م.
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بهدست
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586ق.م.

تقسیمبندیکلی:

1ـداورنینوا)15-1:1(
2ـمجازاتنینوا)19:3-1:2(

نینوا،پایتختامپراطوریآشور،موضوعپیشگوییناحوماست.اخبارمربوط
بهنابودیآتیآن،تسکینیبودبراییهوداکهتحتسیطرهآشورقرارداشت.
دیگریهودامجبورنبودبرایجلوگیریازتهاجمآشوریان،بهایشانباجبپردازد.
یهوداباآگاهیازاینحقیقتکهخداهنوزکنترلرادردستدارد،تسلی
مییافت.نینواسرمشقیاستبرایهمهحاکمانوملتهایامروزدنیا.خدا
حتیبرکسانیکهظاهرًاشکستناپذیرندحاکماست.مامیتوانیممطمئنباشیم

کهقدرتوعدالتخداروزیبرهمهشرارتهاپیروزخواهدشد.

موضوعهایمهم

اهمیتموضوعتوضیحاتموضوع

خداشهرنینوارابهخاطربتپرستی،تکبر،وخداداوریمیکند
ظلموستمشمجازاتکرد.باآنکهآشور
برترینقدرتنظامیدنیایآنروزگاربود،
خدااینقوم»شکستناپذیر«رابهکلینابود
یا کس هیچ نمیدهد اجازه خدا ساخت.
قدرتیفکرکنداقتدارخداراداردیااقتدار

اورابهمسخرهبگیرد.

هرکسیکهمتکبرباقیمیماندوباقدرت
خدامقابلهمیکند،باخشماوروبروخواهد
شد.هیچحاکمیاقومیکهموردخشمخدا
قراربگیرد،نخواهندتوانستخالصیبیابد.
هیچکسیقادرنخواهدبودخودراازمجازات
اورهاییدهد.اماکسیکههموارهبهخدا

اتکامیکند،تاابددرامانخواهدبود.

اوخداحاکماست که کسانی بر حتی زمین، تمام بر خدا
رانمیشناسند،حاکماست.خداقادرمطلق
استوهیچکسنمیتواندتدبیرهایاورا
خنثیکند.خدابرهرکسیکهبکوشددر
قدرت شد. خواهد چیره بایستد، او مقابل

انسانیدرمقابلخدابیمعنااست.

نفوذشان و قدرتمند افراد از شما اگر
هراسانید،بهخاطرداشتهباشیدکهفقطخدا
میتواندشماراازترسوستمآنانرهایی
تنها زیرا باشیم متکی خدا به باید ما دهد.
ما تمامزمین،وزندگی تاریخ، تمام بر او

حاکماست.



1ـداورنینوا
صبروقدرتخدا

خداونداینرؤیاراکهدربارةنینوااستبهناحومالقوشینشانداد:1
انتقام ورزند، مخالفت وی با که کسانی از و است غیور 2خداوند

دیرخشمگین مجازاتمیکند.3خداوند را آنان باخشمشدید و میگیرد
آن و است عظیم او قدرت نمیگذارد. بیسزا راهرگز گناه ولی میشود
رامیتواندرگردبادهایوحشتناکوطوفانهایشدیدمشاهدهکرد.ابرها
خاکزیرپایاوهستند!4بهفرمانخداونددریاهاورودهاخشکمیشوند،
چراگاههایسبزوخرمباشانوکرملازبینمیروندوجنگلهایسرسبز
لبنانطراوتوخرمیخودراازدستمیدهند.5درحضوراوکوههامیلرزند،

تپههاناپدیدمیشوند،زمینمتالشیمیگرددوساکنانشنابودمیشوند.
6کیستکهبتوانددربرابرخشمخداایستادگیکند؟غضباومانندآتش

فرومیریزدوکوههادربرابرخشماوخردمیشوند.
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1:1ناحوم،مانندیونس،نبیایبودبراینینوا،پایتخت 
ق.م. 654 و 663 سالهـای بین او آشــور؛ امپراطـوری
پیشگوییمیکرد.یونسیکقرنپیشازآن،توبهمردم
نینوارادیدهبود)نگاهکنیدبهکتابیونس(،اماشهر
بود.آشورکهقدرتجهانی ازشرارتشده پر دوباره
بودوبرهاللحاصلخیزمسلط،حکومتیتسخیرناپذیر
بهنظرمیرسید.جنگجویانبیرحمووحشیآن،اسرائیل
و بودند، آورده در تسخیر به را شمالی یعنیحکومت
باعثشدهبودندمردمیهودادچاررنجومحنتعظیمی
آشور شرارت علیه را خدا خشم ناحوم بنابراین شوند.
اعالممیکرد.درعرضچنددهه،بابلنینواراازمیان

خواهدبرد.
انتقام باشدو اینحقراداردکهغیور 2:1فقطخدا
انتقام و غیرت نظیر دادِنصفاتی نسبت بگیرد،گرچه
غیرت به انسانها وقتی میرسد. بهنظر عجیب خدا به
خودخواهی روی از معمواًل میگیرند، انتقام و میآیند
عملمیکنند.اماسزاوارخدااستکهوفاداریکاملما
رابطلبد،وفقطازآناواستکهخطاکاراِنناتوبهکار
بهخودخواهی آلوده او انتقاِم و غیرت رساند. راکیفر
نیست.هدفاوزدودنگناهوبرگرداندنصلحبهدنیا

است)تثنیه24:4؛9:5(.
3:1خدادیرخشماست،اماوقتیآمادهمجازاتگردد،
حتیزمیننیزبهلرزهدرمیآید.انسانهااغلبازخدا
دوریمیکنندزیرامیبینندکهمردمدنیاخطاکارندو
خدا چون که نیستند متوجه آنها ریاکار. کلیسا مردم
دیرخشماست،بهپیروانواقعیخودفرصتمیدهدتا

محبتوراستیاشراباخطاکاراندرمیانبگذارند.اما
مجازاتفراخواهدرسید؛خدااجازهنخواهددادگناه
تاابدبیمجازاتبماند.وقتیمردمازخودسؤالمیکنند
آنها به نمیکند، مجازات فورًا را شرارت خدا چرا که
کار این او اگر که بیاورند خاطر به که کنید کمک
رامیکرد،هیچیکازمااینجانمیبودیم.همهماباید
شکرگزارباشیمکهخدابهانسانفرصتمیدهدبهسوی

اوبازگردد.
6:1هیچکسدردنیانمیتواندازخدانافرمانیکندو
ازاودرامانهمباشد،ازخداییکهقادرمطلقوخالق
همههستیاست.خداییکهبرخورشیدوکهکشانهاو
تمامیعالمهستیسلطهدارد،برظهوروسقوطملتها
نیزتسلطدارد.چگونهحکومتناپایداریهمچونآشور،
باوجودتمامقدرتش،میتوانستقدرتحیرتآوراورا
بهچالشبطلبد؟کاشآشورمیتوانستآیندهرامشاهده
اماخدا شد، تبدیلخواهد ویرانهای به ببیندکه کرده،
همچنانزندهواستوارخواهدبود!درمقابلخدامقاومت
نکنید؛اوتاابدوجوددارد،باقدرتیبزرگترازقدرت

تمامارتشهاوملتها.
6:1و7برایکسانیکهازایمانآوردنبهخداامتناع
میورزند،مجازاتخدامانندآتشفروبرندهاست،آتشی
کههرگزخاموشینمیپذیرد.برایآنانکهاورادوست
همه گشته، صلح و امنیت موجب رحمتش میدارند،
نیازهایایشانرابرطرفمیسازد،بیآنکهازذخیرهاش
کاستهشود.برمااستکهبااورابطهایدرستبرقرار

سازیم.چهنوعرابطهایبااوایجادمیکنید؟



7خداوندنیکوستودرروزبالوسختیپناهگاهمیباشد.اوازکسانیکهبه

اوتوکلمیکنندمراقبتمینماید،8ولیدشمنانخودراباسیالبیشدیداز
بینمیبردوآنهارابهظلمتمرگروانهمیکند.

خدایهودارارهاییخواهدداد
9اینینوا،چرابهفکرمخالفتباخداوندهستی؟اوبایکضربهتورااز
پایدرخواهدآورد،بطوریکهدیگرنخواهیتوانستمقاومتکنی.10او
دشمنانشرامثلخارهایبهمپیچیدهبهداخلآتشمیاندازدوآنهاهمچون
کاهدرشعلههایآتشسوختهشدهدودمیشوند.11اینپادشاهتوکیستکه
12خداوندمیفرماید:»سپاهآشور توطئهکند؟ بضدخداوند جرأتمیکند

هرقدرهمقویوبزرگباشد،محوونابودخواهدشد.
»ایقوممن،بهاندازهکافیشماراتنبیهکردهام!13اینکزنجیرهایشمارا

پارهمیکنموشماراازقیداسارتپادشاهآشورآزادمیسازم.«
14خداوندبهپادشاهآشورمیفرماید:»نسلتوراازبینمیبرمتانامونشانی

ازتوباقینماند.بتهاوبتخانههایتورانابودمیکنموقبرترامیکنم،چون
براثرگناهفاسدشدهای.«

15ببینید،قاصدیازکوههاسرازیرشده،خبرخوشپیروزیراندامیدهند.
اییهودا،عیدهایخودرابرگزارنماونذرهایخودرابهخداوفاکن،چون

دشمن،دیگرهرگزبرنمیگردد.اوبرایهمیشهریشهکنشدهاست!
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میکند، توطئه خداوند ضد به که پادشاهی  11:1
بانیــپال آشور )1( باشـد: ذیــل افـراد از یکی شـاید
ناحوم، زندگی عمده بخش در که ق.م.( )669ـ627
پادشاهآشوربودوکسیبودکهآشوررابهاوجقدرتش
رساند؛)2(سنحاریب)705ـ681ق.م.(کهآشکاراباخدا
مخالفتکرد)2پادشاهان13:18ـ35(ومظهرطغیانعلیه
خدابود؛)3(پادشاهخاصیمدنظرنیست،بلکهمنظورهر

حکومتیاستکهبدکاروشریرباشد.منظورایناست
کهنینوابهخاطرطغیانبرضدخدانابودخواهدشد.

15:1خبرخوشبراییهوداکهبهدستآشورویران
شد،اینبودکهفاتحینوعذابدهندگانشنابودخواهند
شدوهرگزدوبارهسربرنخواهندآوردتااوراعذاب
دهند.ویرانینینواچنانشدیدبودکهخرابههایشتاپیش

ازسال1845شناسایینشدهبود.

ناحـوم
ناحومبهعنواننبیاز
سال663تا654ق.م.
آشــور و یهـودا بـه

خدمتکرد

ّجوحاکم

پیغاماصلی
اهمیتپیغام

انبیایمعاصر

منسی،یکیازشریرترینپادشاهانیهودا،براسرائیلسلطنتمیکرد.اوآشکارا
ازخداسرپیچیکردوقومخداراموردایذاواذیتقرارداد.آشور،قدرتجهانی
آنروزگار،یهودارابهیکیازایالتهایتابعخودتبدیلکردهبود.مردمیهودا

میخواستندمانندآشوریهاباشندکهظاهرًاقدرتمندوثروتمندبودند.

امپراطوریقدرتمندآشورکهبهقومخداظلممیکردبهزودیسقوطخواهدکرد.

تلخی عاقبت با میکنند،روزی ظلم دیگران به و میورزند کسانیکهشرارت
روبروخواهندشد.

صفنیا)640ـ621ق.م.(



2ـمجازاتنینوا
شهرسقوطخواهدکرد

محاصره2 را تو دشمن، سپاهیان است! بسرآمده عمرت نینوا، ای
کردهاند.پسبرجوباروهایخودراتقویتکن.جادهرادیدهبانی
نماومنتظرحملةدشمنباش.2)توسرزمیناسرائیلراویرانکردی،ولی

خداوندعزتوقدرتشانرابهایشانبازمیگرداند.(
3سپرهایسرخدشمنبرقمیزنند!لباسهاینظامیسرخرنگآنهاراببین!
عرابههایدرخشانآنهارامشاهدهنماکهدرکنارهمبوسیلةاسبهابهپیش

حرکتمیکنند.دشمنآمادهحملهاست!
4عرابههایتودرخیابانهاومیدانهابهسرعتازهمپیشیمیگیرند؛مانندبرق
جلومیروندومثلمشعلمیدرخشند!5پادشاهبرسرافسرانشفریادمیزند
وآنهادستپاچهشده،باعجلهبطرفدیوارهایشهرمیدوندتاسنگرهایشان
رابرپاسازند.6اماخیلیدیرشدهاست!دریچههایرودخانهبازاست.دشمن
فراگرفتهاست! بهداخلشهررخنهکردهاست.کاخسلطنتیراوحشت
7ملکةنینوارابرهنهبهکوچههاآوردهاند؛اورااسیرکردهاندوندیمههایش
گریانبدنبالاومیروندومثلفاختههامینالندوسینهمیزنند.8شهرنینوا
چونمخزنآبیاستکهسوراخشدهباشد.اهالیآنباشتابازآنبیرون

میریزندوبهفریادهاییکهآنهاراازفراربازمیداردتوجهینمیکنند.
9نقرههاراغارتکنید!طالهارابهیغماببرید!گنجهایبیحسابشراتاراج
ازترسآبشدهاند، دلها نینواخرابومتروکشدهاست. کنید!10شهر

زانوهامیلرزند،رمقیدرمردمنماندهورنگازصورتهاپریدهاست.
11اینک،آننینوایبزرگ،آنبیشةشیرانومحلدلیرانکجاست؟نینوایی

کهدرآنپیروجوانبدونترسودلهرهزندگیمیکردند.
12اینینواکهزمانیچونشیر،نیرومندبودی،ودشمنانتراپایمالمیکردیتا
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1:2اینفصلوقایعسال612ق.م.راپیگشوییمیکند 
کهطیآن،سپاهیانمتحدبابلوماْدنینوایتسخیرناپذیر

راغارتکردند.
2:2آشورحکومتشمالیاسرائیلراچپاولوسرکوب
بـرد تبعید به ق.م. 722 سـال در را ساکنانش و کـرد
)2پادشاهان3:17ـ6؛9:18و10(.آشوربهحکومتجنوبی
نیزحملهکرده،آنرامجبوربهپرداختباجساختهبود.
بعدهایهودا،حکومتجنوبی،تسخیرشدوساکنانآن
برده اسارت به بابلیها بهدست جداگانه تجاوز سه طی

شدند)597،605،و586ق.م.(.
6:2ایناشارهبهبازشدندریچههایرودخانهمیتوانست

یابهدشمنیاشارهکندکهمانندسیلبهنینواسرازیرمیشود
)8:1(یابهیکسیلواقعیاشارهداشتهباشد.برخیاز
محققینمعتقدندکهدریچههایسدیکهدرحفاریهای
آب تا بودند شده بسته است، شده یافت باستانشناسی
راذخیرهسازند.وقتیحجمعظیمیازآبجمعمیشد،
دریچـههارابازمیکردندتاآببهسوینینواجاریشود.

12:2ـ1:3منبعاصلیاقتصادآشورغنائمیبودکهاز
اقـواممیگرفتند.آشوریهارزقوروزیمردم ســایر
تجمالتی زندگی تاصرف میکردند غصب را بیگناه
خودکنند؛ایشاندیگرانراازغذامحروممیکردندتا
بیشمار عدهای غارت شود. تأمین افراطیشان مصارف



زنانوفرزندانتراسیرکنیوشهرهاوخانههایتراازغنایمواسیرانجنگپر
سازی!13بدانکهاکنونخداوندقادرمتعالبضدتوبرخاستهاست.اوعرابههایت
رامیسوزاندودلیرانتوراهالکمیکند.دیگرهرگزازسرزمینهایمغلوب،

اسیرینخواهیآوردورویزمینحکمرانینخواهیکرد.

مردمپراکندهخواهندشد

وایبرنینوا،شهریکهازدروغوقتلوغارتپراست.2بهصدای3
ضربههایتازیانههاکهبرپیکراسبانواردمیآیدگوشکنید!غرش
چرخها،تاختوتازاسبهاوصدایمهیبعرابههارابشنوید!3بهشمشیرهای
درخشانونیزههایبراقسواراننگاهکنید.اجسادکشتهشدگاندرهمهجا

رویهمانباشتهشدهاندومردمدرحینراهرفتنرویآنهامیافتند.
4اینهمهبدانسبباستکهنینوایزناکاروجادوگر،مانندیکزنافسونگر
بازیباییخودقومهارابهداممیانداختوآنگاهبهآنهایادمیدادخدایان

دروغینشرابپرستند.
5خداوندقادرمتعالمیفرماید:»اینینوا،منبضدتوبرخاستهامواکنونتمام

قومهابرهنگیورسواییتوراخواهنددید.6توراباکثافتمیپوشانموبه
مردمجهاننشانمیدهمکهتوچقدرفاسدهستی.7هرکهتوراببیندازتو
فرارکرده،فریادخواهدزد:»نینوابکلیویرانشدهاست!«ولیهرگزکسی

ازسرنوشتتوتأسفنخواهدخورد.«
8اینینواآیاتوازشهرتبس،پایتختمصربهترهستیکهآبهایرودنیل
ازهرطرفآنرادربرگرفته،مانندحصاریآنرامحافظتمینمود؟
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بهمنظورتأمینرفاهعدهایاندک،گناهیاستکهخدارا 
بسیارخشمگینمیسازد.مامسیحیانبایدعلیهاینعمل

شریرانهراسخبایستیم.
13:2خدابهمردمنینوافرصتدادتاتوبهکنند؛ایشان
کتاب به کنید )نگاه کردند توبه یونس پیام شنیدن با
یونس(.امااینکایشانبهگناهانشانبازگشتهبودندکه
عاقبتشچیزینبودجزنابودیخودشان.خداتاحدمعینی
برایتوبهیکفردیایکشهریایکملتصبرمیکند؛
بعدازآن،دیگرراهبازگشتیوجودنخواهدداشت؛آشور
ازاینحدفراتررفتهبود.مابایدبهدیگرانهشداردهیم

کهتازمانیکههنوزوقتباقیاست،توبهکنند.
4:3نینوابرایاغوایسایرملتها،اززیباییوشهرت
وقدرتشاستفادهمیکرد.اومانندزنیروسپیآنهارادر
دامدوستیفریبکارانهخودمیانداخت.سپس،وقتیآنها
آسودهخاطرمیشدندوفکرمیکردندآشورنیاتدوستانه

دارد،خودرادرمعرضحملهوغارتآشورمیدیدند.
فاسدو ازدرون بودو باعظمت آشوردرظاهرزیباو
فریبکار.بعضیاوقاتدرزیرصورتزیبا،فریبومرگ
نهفتهاست.اجازهندهیدنهادیاانجمنیاجنبشیاشخصی
جذابشمارااغواکندکهمعیارهایتانراپایینبیاورید.

ابرقدرتسابقکه بوددرمصر، تِِبسشهری  8:3ـ10
درمسیرگسترشآشوردرجنوبقرارداشت.آشوریها
51سالپیشازاینپیشگویی،تبسراتسخیرکردهبودند.
موقعیتیهوداکهازشمالوجنوبدرمحاصرهآشورقرار
داشت،ناامیدکنندهبهنظرمیرسید.اماخدافرمودکههمان
وقایعوحشتناکیکهدرتبسرویداده،درنینوانیزرخ

خواهدداد.
8:3ـ10هیچقدرتیدردنیانمیتواندماراازمجازات
خدادرامـاننگاهداردیاجایگزینمناسبیبرایقدرت
اودرزندگیماباشد.تبسوآشوربراتحادباقدرتهای



متفقین لیبی و فوط و میراند فرمان مصر سرزمین تمام و حبشه بر 9او
نیرومندشبودندودرمواقعضروریبهیاریاومیشتافتند.10باوجوداین،
تبسسقوطکرد.دشمنان،اهالیآنرابهاسارتدرآوردندوفرزندانشانرا
برسنگفرشخیابانهاکوبیده،کشتند.رهبرانشرابهزنجیرکشیدندوآنها

رابهحکمقرعهبینخودشانتقسیمکرده،بهخدمتخوددرآوردند.
11اینینوا،تونیزماننداشخاصمست،گیجومبهوتخواهیشدوپناهگاهی
جستجوخواهیکردتاخودراازچنگدشمنپنهانکنی.12تمامقلعههایتو
ماننددرختانانجیریهستندکهمیوههایشانرسیدهباشد.وقتیدرختانانجیر
راتکاندهندنوبررسیدةآنهادردهانتکانندگانمیافتد.13سربازانتهمچون
زنان،ضعیفودرماندهمیشوند.دروازههایسرزمینتبهرویدشمنبازشده
بهآتشکشیدهمیشوند.14برایمحاصرهشدنآمادهشو!آبکافیذخیرهکن!
قلعههایتراتقویتنما!خشتهایزیادیبرایتعمیردیوارهایتآمادهکن!به

گودالهاداخلشده،گلراپابزنوآنرادرقالبهایخشتسازیبریز!
را تو وشمشیر، میبلعد را تو آمادهشدن،آتش درحین بدانکه 15ولی
قطعهقطعهمیکند.دشمن،تورامثلملخهاییکههرچهبرسرراهشانقرار
گیردمیخورند،خواهدبلعید.هرچندمثلملخزیادشویبازهمراهفراری
ثروت با را تو بودند، زیادتر آسمان ستارگان از که تو 16تاجران نداری.
بیحسابپرمیکردند،ولیدشمنانتمانندموروملخهجومآورده،ثروت
توراباخودخواهندبرد.17بزرگانوسردارانتمثلملخهاییهستندکهدر
سرما،رویدیوارهادورهمجمعمیشوند،اماهمینکهآفتاببرمیآیدوهوا

گرممیشود،پروازمیکنندوناپدیدمیگردند.
18ایپادشاهآشور،رهبرانسرزمینتدرخاکوخونغلطیدهاند!قومتودر
کوههاپراکندهشدهاند!دیگررهبرینماندهکهجمعشانکند!19درمانیبرای
زخمهایتپیدانمیشودوجراحتتوعمیقترازآنستکهشفایابد.همة
کسانیکهازسرنوشتتوباخبرشوندازشادیدستخواهندزد،چونکسی

رانمیتوانیافتکهازظلموستمتودرامانبودهباشد.
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دیگروبرقدرتنظامیاتکاداشتند،اماتاریخنشانداد 
کههیچیکازاینهابسندهنیست.اصرارنداشتهباشیدکه
فقطبراساستجربهشخصیمطلبیبیاموزید؛تاریخمطالب
بسیارآموزندهایداردکهبایدموردتوجهقرارداد.بهخدا

بیشازهرکسوهرچیزدیگریاعتمادکنید.
آشوریهای اینکه از بودند متنفر ملتها همه  19:3
بیرحمبرآنهاحکومتکنند؛امادوستداشتندهمچون
آشوریهاقدرتمندوثروتمندومشهورباشند،ازاینرو
میکوشیدندباچربزبانیرابطهدوستیباایشانبرقرار

سازند.بههمینشکل،مادوستنداریمبابیرحمیبرما
حکومتشود،ازاینروهرکاریکهبتوانیممیکنیم
بارهبرانقدرتمندمناسباتدوستانهداشتهباشیم.در تا
درونخودنیزآرزوداریمازهماننوعقدرتبرخوردار
باشیم.عالقهبهقرارداشتندررأسمیتواندبسیارجذاب
باشد.اماقدرتفریبندهاست،بنابرایننبایدتالشخود
رامصروفرسیدنبهقدرتیانگاهداشتنآننماییم.
کسانیکهتشنهقدرتهستندنابودخواهندشد،همانطور

کهامپراطوریعظیمآشورنابودگردید.


