ﮐﺘﺎب ﻋﺎﻣﻮس
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻋﺎﻣﻮس ﻧﻮﯾﺴﻨﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ،در ﺷﻤﺎل اﺳﺮاﺋﯿﻞ وﻇﯿﻔﮥ ﭼﻮﭘﺎﻧ داﺷﺖ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ او را در
اواﺳﻂ ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺑﻪ رﺳﺎﻟﺖ دﻋﻮت ﮐﺮد .اﮐﺜﺮ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻮس ﻧﺒ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺷﻤﺎﻟ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﺳﺎﻣﺮه ﺑﻮد ،ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در زﻣﺎن ﻋﺎﻣﻮس ﻣﺮدم در آﺳﺎﯾﺶ ﻓﺮاوان زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺗﺎزه ﺑﻪ دوران
رﺳﯿﺪه در ﺣﺎﻟﯿﻪ در ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮ
دﯾﺮان ﻇﻠﻢ ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻮس آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﯾﻦ روﯾﻪ و ﮐﺮدار ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒ ﺧﻮد ،ﺧﺪا را ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻮس ﻧﺒ آﻧﻬﺎ را
ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :ﺑﺬارﯾﺪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و اﻧﺼﺎف ﻣﺜﻞ ﻧﻬﺮی ﺟﺎری ﺷﻮد«.
ﯾ از آﯾﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﯾﺖ  ۱۵ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﺑﺪی ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ
و ﺧﻮﺑ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم رﺣﻢ ﮐﻨﺪ«.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﻣﺠﺎزات ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۵ :۲ ‐ ۱ :۱
ﻣﺠﺎزات اﺳﺮاﺋﯿﻞ :ﻓﺼﻞ ۱۴ :۶ ‐ ۶ :۲
ﭘﻨ رؤﯾﺎ :ﻓﺼﻞ ۹ ‐ ۷

۱ / ۱۶

۱

۱اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻋﺎﻣﻮس اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗَﻘﻮع زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮد و ﭘﯿﺸﮥ ﭼﻮﭘﺎﻧ داﺷﺖ.

او دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از زﻟﺰﻟﻪ ،وﻗﺘﯿﻪ ﻋﺰﯾﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻬﻮدا و ﯾﺮﺑﻌﺎم )ﭘﺴﺮ ﯾﻬﻮآش( ﭘﺎدﺷﺎه
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻮد ،در ﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ:
۲

»ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻮه ﺳﻬﯿﻮن در اورﺷﻠﯿﻢ ﻫﻤﭽﻮن رﻋﺪ ﻣ ﻏﺮد .ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎی ﭼﻮﭘﺎﻧﻬﺎ ﺧﺸ

ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺒﺰه ﻫﺎی ﻗﻠﮥ ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ زرد و ﭘﮋﻣﺮده ﻣﮔﺮدﻧﺪ«.

ﻣﺠﺎزات ﻫﻤﺴﺎﯾﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻞ
دﻣﺸﻖ
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم دﻣﺸﻖ ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،از ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺷﺎن
ﺑﺮ ﻧﻤﮔﺮدم و آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ و
۴

ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای رﻓﺘﺎر ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ آﺗﺸ را ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان ﺣﺰاﯾﻞ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی
۵

ﻣﺴﺘﺤﻢ ﺑِﻨﻬﺪَد را ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ .دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ دﻣﺸﻖ را ﻣ ﺷﻨﻢ و اﻫﺎﻟ وادی آون و
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﯿﺖ ﻋﺪن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم .ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﯿﺮ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻫﺎﻟ ﻏﺰه ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺳﺰاوار ﻣﺠﺎزات ﻫﺴﺘﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ﻣﺮا ﺗﺒﻌﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ادوم ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ۷ .ﭘﺲ ﻣﻦ آﺗﺸ را ﺑﺮ
ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﻏﺰه ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ آن را ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ۸ .اﻫﺎﻟ اَﺷﺪُود را ﻧﺎﺑﻮد
ﻣﮐﻨﻢ و ﭘﺎدﺷﺎه اَﺷﻘَﻠُﻮن را ﻣﮐﺸﻢ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﻋﻘﺮون را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم و ﺗﻤﺎم ﻓﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺎﻧ
ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ ،ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

۲ / ۱۶

ﺻﻮر
۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﺻﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺠﺎزات ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،زﯾﺮا

ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم ادوم را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮدﻧﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮادری ﺧﻮد را ﺷﺴﺘﻨﺪ،

۱۰

ﺑﻨﺎﺑﺮان،

ﻣﻦ آﺗﺸ را ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺻﻮر ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ آن را ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آن
ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ«.

ادوم
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻮم ادوم ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻦ از ﺗﻘﺼﯿﺮات ﺷﺎن ﻧﻤﮔﺬرم،
زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺑﺮادران ﺧﻮد رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ
ﺑﻘﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ۱۲ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ آﺗﺸ را ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﯿﻤﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺑﺰره را
ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ«.

ﻋﻤﻮن
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﻄﺎﻫﺎی ﻣﺮدم ﻋﻤﻮن از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﺎن را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪات ﺧﻮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ ،در ﺟﻨ
ﺟﻠﻌﺎد ﺷﻢ زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ درﯾﺪﻧﺪ۱۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﻫﻢ آﺗﺸ را ﺑﺮ ﺣﺼﺎرﻫﺎی
ﺷﻬﺮ رﺑﻪ ﻣ اﻓﺮوزم و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی آن را ﺑﺎ ﻏﺮﯾﻮ و ﻧﻌﺮۀ ﺟﻨ و ﻏﺮش ﻃﻮﻓﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم.
۱۵ﭘﺎدﺷﺎه آن ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﯾﺠﺎ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

ﻣﻮآب

۲

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻄﺎﻫﺎی

ﺷﺎن ،آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﻫﺎ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ادوم را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﻪ

۳ / ۱۶

ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮدﻧﺪ۲ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ آﺗﺸ را ﺑﺮ ﻣﻮآب ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻗﺮﯾﻮت را
ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ .اﻫﺎﻟ ﻣﻮآب در ﺑﯿﻦ ﺧﺮوش و ﻏﻮﻏﺎی ﺟﻨ و ﻧﻌﺮۀ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن از ﺑﯿﻦ
ﻣ روﻧﺪ۳ .ﭘﺎدﺷﺎه آن را ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ ﯾﺠﺎ ﻫﻼک ﻣ ﺳﺎزم«.

ﯾﻬﻮدا
۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮدم ﯾﻬﻮدا ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺣﺘﻤﺎً ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ

اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻫﻤﺎن ﺑﺘﻬﺎﺋ ﮐﻪ
۵

ﻣﻌﺒﻮد اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ ﻫﻢ آﺗﺸ را ﺑﺮ ﯾﻬﻮدا ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ و ﻗﻠﻌﻪ
ﻫﺎی اورﺷﻠﯿﻢ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﻢ«.

ﻣﺠﺎزات اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ اﺷﺨﺎص ﻧﯿ و راﺳﺘﺎر را ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺮض ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و
ﻣﺮدم ﻓﻘﯿﺮ و ﺑﯿﻨﻮا را ﮐﻪ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮض ﻗﯿﻤﺖ ﯾ ﺟﻮره ﮐﻔﺶ را ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻏﻼﻣ
ﻣ ﻓﺮوﺷﻨﺪ۷ .ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧ اﺟﺮای ﻋﺪاﻟﺖ در ﺣﻖ اﺷﺨﺎص ﺿﻌﯿﻒ
و ﻧﺎﺗﻮان ﻣﮔﺮدﻧﺪ .ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر ﺑﺎ ﯾ دﺧﺘﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﺎم ﻣﻘﺪس
ﻣﺮا ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ۸ .ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ از ﻗﺮﺿﺪاران ﺧﻮد ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻣ ﺧﻮاﺑﻨﺪ و در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺎ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺮﯾﻤﻪ از ﻣﺮدم
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،ﺷﺮاب ﻣ ﻧﻮﺷﻨﺪ.
۹اﻣﺎ ای ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺘﺎن ﺳﺮو ،ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻮن
درﺧﺘﺎن ﺑﻠﻮط ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻣﯿﻮه و رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ.
۱۰ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ را از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردم و ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎن راﻫﻨﻤﺎﺋ
ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻣﻮرﯾﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯿﺪ۱۱ .ﺑﻌﻀ از ﭘﺴﺮان ﺷﻤﺎ را ﺑﺤﯿﺚ اﻧﺒﯿﺎء و
ﺑﻌﻀ از ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺬری )ﻧﺬﯾﺮه( ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم «.ﺧﺪاوﻧﺪ
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ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،آﯾﺎ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺪارد؟ ۱۲اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﺬری
ﺷﺮاب دادﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﻨﺪ و ﺑﻪ اﻧﺒﯿﺎء ﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﻮت ﻧﻨﻨﺪ۱۳ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ
ﻋﺮاده ای ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﺎر ﻏﻠﻪ ﺻﺪا ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﻣ آورم۱۴ .ﺣﺘ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﮐﺴﺎن
ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﻮت و ﻧﯿﺮوی ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣ رود و ﻗﺎدر ﻧﻤ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن
ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺪر ﺑﺮﻧﺪ.

۱۵

ﺗﯿﺮاﻧﺪازان ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣ دﻫﻨﺪ .دوﻧﺪﮔﺎن از ﻓﺮار

ﺑﺎزﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ و اﺳﭗ ﺳﻮاران ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﻨﺪ«.

۱۶

ﺧﺪاوﻧﺪ

ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﺷﺠﺎﻋﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺠﻮﯾﺎن ﺳﻼح ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺮای
ﻧﺠﺎت ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮد ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ«.

ﺧﻄﺎ و ﻣﺠﺎزات اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۳

۱ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .او ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻤﺎم

ﻗﻮﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»۲ :از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ،
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ام .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺟﺰای ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﻨﯿﻨﺘﺮ اﺳﺖ«.
۳آﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺠﺎ ﺳﻔﺮ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ ۴آﯾﺎ ﺷﯿﺮ ،وﻗﺘ ﺷﺎری
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻨﻞ ﻏﺮش ﻣﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎن اﮔﺮ ﺷﺎری ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ در ﺑﯿﺸﮥ ﺧﻮد
ﻣ ﻏﺮد؟ ۵اﮔﺮ ﺗﻠﻪ ای ﻧﺒﺎﺷﺪ آﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪه ای ﺑﻪ دام ﻣ اﻓﺘﺪ؟ اﮔﺮ ﺗﻠﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
آﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد؟ ۶وﻗﺘ زﻧ ِﺧﻄﺮِ ﺟﻨ ﻧﻮاﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،آﯾﺎ ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﺑﻪ ﻟﺮزه
ﻧﻤ آﯾﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺮدم دﭼﺎر ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ؟
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ،اﻧﺒﯿﺎء را از ارادۀ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﺴﺎزد ،ﮐﺎری
ﻧﻤﮐﻨﺪ۸ .ﻫﺮﮔﺎه ﺷﯿﺮ ﻏﺮش ﮐﻨﺪ ،ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻧﻠﺮزد؟ وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺳﺨﻦ
ﮔﻮﯾﺪ ،آﯾﺎ ﮐﺴ ﺟﺮأت ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ آن را اﻋﻼم ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ؟
۹ﺑﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﻗﺼﺮﻫﺎی اَﺷﺪُود و ﻣﺼﺮ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﺑﺮ ﮐﻮﻫﻬﺎی ﺳﺎﻣﺮه ﺟﻤ
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ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ آﺷﻮﺑ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ و ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻪ ﻇﻠﻢ ﻫﺎﺋ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻫﺎﻟ آﻧﺠﺎ از ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘ ﮐﺎر ﻧﻤﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺷﺎن ﭘﺮ
از ﻏﻨﺎﯾﻤ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﻏﺎرت و دزدی ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﻧﺪ۱۱ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،دﺷﻤﻦ ﻣ آﯾﺪ و
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﮐﻨﺪ .ﻗﺪرت دﻓﺎﻋ ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد و ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را
وﯾﺮان ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﭼﻮﭘﺎﻧ ﻓﻘﻂ دو ﭘﺎ و ﯾﺎ ﯾ ﮔﻮش ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را از
دﻫﻦ ﺷﯿﺮ ﺑﺎزﻣﮔﯿﺮد ،در ﺳﺎﻣﺮه ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺪۀ ﮐﻤ از ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻣﺠﻠﻞ
ﺗﯿﻪ زده اﻧﺪ ،ﻧﺠﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﻨﺪ«.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ و اﯾﻦ ﭘﯿﺎم را ﺑﻪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﻋﻼم
ﮐﻨﯿﺪ۱۴ .در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﺰای ﮔﻨﺎه ﺷﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی
ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ را ﻫﻢ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم .ﺷﺎﺧﻬﺎی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻗﻄ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣ اﻓﺘﻨﺪ«.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧ و زﻣﺴﺘﺎﻧ را وﯾﺮان ﮐﺮده و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺎج زﯾﻨﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮم«.

۴

۱

ای زﻧﺎن ﺳﺎﻣﺮه ﮐﻪ ﻣﺜﻞ ﮔﺎوﻫﺎی ﺑﺎﺷﺎن ﭼﺎق ﺷﺪه اﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ،

اﺷﺨﺎص ﻧﺎدار و ﻣﺤﺘﺎج را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮان ﺗﺎن ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﺷﺮاب ﺑﯿﺎورﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻨﻮﺷﯿﻢ۲ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ،وﻋﺪه داده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :روزی ﻣ رﺳﺪ
ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﭼﻨ ﺑﻪ دﻫﺎن ﺷﻤﺎ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻫﻤﮥ ﺗﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫ ﻣﮐﺸﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣ ﺑﺮﻧﺪ۳ .ﻫﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎف دﯾﻮار ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون
ﻣ اﻧﺪازﻧﺪ«.

ﺳﺮﮐﺸ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،اﮔﺮ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ و ﺟِﻠﺠﺎل
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ﺑﺮوﯾﺪ و ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪ .ﺗﺎ ﮐﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮ ﺻﺒ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﻌﺪ
از ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﯾ دﻫﻢ ﺗﺎﻧﺮا ﺑﺪﻫﯿﺪ۵ .ﺑﻪ اﺟﺮای ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺷﺮاﻧ ﺗﺎن اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ اﻋﻼن ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮده اﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮ و
ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋ ﻋﺎدت دارﯾﺪ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ.
۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﻗﺤﻄ را آوردم و اﺣﺘﯿﺎج ﻧﺎن را در
ﺟﻤﯿ ﻣﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﺮدﯾﺪ و ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺘﯿﺪ۷ .در ﻓﺼﻞ درو
ﺑﺎرش ﺑﺎران را ﻗﻄ ﮐﺮدم .در ﯾ ﺷﻬﺮ ﺑﺎران ﻓﺮﺳﺘﺎدم و در ﺷﻬﺮ دﯾﺮ از آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
۸

ﻧﻤﻮدم .ﺑﺮ ﯾ زﻣﯿﻦ ﺑﺎران ﺑﺎرﯾﺪ و زﻣﯿﻦ دﯾﺮ از ﺑ آﺑ ﺧﺸ ﺷﺪ .ﻣﺮدم ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﯾ ﺟﺮﻋﻪ آب ،ﺑﺎ ﺗﻦ ﺧﺴﺘﻪ و ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﯾﺮی ﺧﻮد را آواره
ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺸﻨ ﺷﺎن رﻓ ﻧﻤ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﺪ«.
۹ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑﺎ ﺑﺎد ﺳﻤﻮم و آﻓﺖ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدم .درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ و زﯾﺘﻮن ﺷﻤﺎ ﺧﻮراک ﻣﻠ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻧﺮدﯾﺪ«.
۱۰ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﻤﺎن ﺑﻼﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ آوردم ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎدم .ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻢ ،اﺳﭙﻬﺎی ﺗﺎن رﺑﻮده ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﯿﻨ ﺗﺎن از ﺑﻮی ﺑﺪ
اﺟﺴﺎد ﻣﻘﺘﻮﻟﯿﻦ اردوﮔﺎه ﺗﺎن ﭘﺮ ﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺘﯿﺪ۱۱ .ﺑﻌﻀ از
ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﻢ .ﮐﺴﺎﻧ ﻫﻢ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ
ﭼﻮﺑ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ آﺗﺶ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﻮی ﻣﻦ
ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﺪ۱۲ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ .ﭘﺲ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺮای داوری و
ﻣﺠﺎزات در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد آﻣﺎده ﺷﻮ«.
۱۳زﯾﺮا آﻧﻪ ﮐﻮه ﻫﺎ را ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎد را ﺑﻮﺟﻮد آورد ،اﻧﺴﺎن را از اﻓﺎر ﭘﻨﻬﺎﻧ ﺧﻮد آﮔﺎه
ﻣ ﺳﺎزد ،روز را ﺑﻪ ﺷﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﻫﺎی زﻣﯿﻦ ﻗﺪم ﻣﮔﺬارد ،ﻧﺎم او
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.

۷ / ۱۶

دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻮﺑﻪ

۵

۱

ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻣﺮﺛﯿﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻧﻢ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ:

۲دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮۀ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﭘﺎ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ
و دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰد.
او ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ
و ﮐﺴ ﺑﻪ ﮐﻤ او ﻧﻤ آﯾﺪ ﮐﻪ او را از زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺧﯿﺰاﻧﺪ.
۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﯾ ﺷﻬﺮ ﯾﻬﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣ روﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﺼﺪ
ﻧﻔﺮ زﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﮔﺮدﻧﺪ .از ﺷﻬﺮ دﯾﺮی ﺻﺪ ﻧﻔﺮ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،وﻟ ﻓﻘﻂ ده ﻧﻔﺮ زﻧﺪه
ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ«.
۴

۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺮا ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت

ﻧﺮوﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺟِﻠﺠﺎل اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺑﺌﺮﺷﺒ داﺧﻞ ﻧﺸﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺟِﻠﺠﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۶ «.در ﻃﻠﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ،در
ﻏﯿﺮ آن ﻏﻀﺐ او ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪ ور ﻣ ﺷﻮد و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ و ﻣﺮدم ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ
را از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آن را ﺧﺎﻣﻮش ﺳﺎزد۷ .ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﻋﺪاﻟﺖ را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮدم را از ﺣﻖ ﺷﺎن ﻣﺤﺮوم ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ.
۸ﮐﺴ ﮐﻪ اﺟﺮام ﺳﻤﺎوی ﺛﺮﯾﺎ و ﺟﺒﺎر را ﺑﻮﺟﻮد آورد ،ﺗﺎرﯾ را ﺑﻪ ﺻﺒ روﺷﻦ و روز را
ﺑﻪ ﺷﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﺪ ،آب ﻫﺎی ﺑﺤﺮ را ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﺎراﻧﺪ ،ﻧﺎم او ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
۹او ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪان را ﺑﺎ ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزد.
۱۰ﺷﻤﺎ از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﻋﺪاﻟﺖ و راﺳﺘﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻔﺮت دارﯾﺪ۱۱ .ﺑﺮ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ و

۸ / ۱۶

ﻓﻘﯿﺮ ﻇﻠﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﻏﻠﮥ ﺷﺎن را ﺑﻪ زور ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﺳﻨﻬﺎی
ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﯾﺪ ،زﻧﺪﮔ ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ و از ﺷﺮاب ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﺎی زﯾﺒﺎﺋ ﮐﻪ ﻏﺮس ﻧﻤﻮده اﯾﺪ
ﻧﻤ ﻧﻮﺷﯿﺪ۱۲ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎن زﯾﺎد و ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺑﺰرﮔ را ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪه اﯾﺪ .ﺑﻪ
اﺷﺨﺎص راﺳﺘﺎر آزار ﻣ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،رﺷﻮت ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ و ﻋﺪاﻟﺖ را از ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ
ﺑﺎزﻣ دارﯾﺪ.

۱۳

اﻣﺎ آن ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﻫﺎ ﻧﻔﺮت دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در آن ﻣﻮاﻗ ﻋﺎﻗﻞ و

ﺻﺎﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻮت ﮐﻨﻨﺪ.
۱۴ﭘﺲ ﻧﯿﻮﺋ ﮐﻨﯿﺪ و از ﺷﺮارت دﺳﺖ ﺑﺸﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ادﻋﺎ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ و ﻣﺪدﮔﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۵

از ﺑﺪی

ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ و ﺧﻮﺑ را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻗﻮم رﺣﻢ ﮐﻨﺪ.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :از ﺗﻤﺎم ﺟﺎده ﻫﺎی ﺷﻬﺮ ﺻﺪای ﻧﺎﻟﻪ و
ﺷﯿﻮن ﺑﺮ ﻣ ﺧﯿﺰد و ﺣﺘ دﻫﻘﺎﻧﺎن دﻋﻮت ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺎن ﻧﻮﺣﻪﮔﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
۱۷در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻮﺣﻪ و ﺷﯿﻮن ﺑﺮﭘﺎ ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﻢ «.ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
۱۸وای ﺑﺤﺎل ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در آرزوی ﻓﺮارﺳﯿﺪن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ .آن روز ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪه ای ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ زﯾﺮا در آن روز ﺗﺎرﯾ را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﻪ روﺷﻨ را۱۹ .ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﺴ
ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﯿﺮی ﻓﺮار ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺧﺮﺳ روﺑﺮو ﻣﮔﺮدد .ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
ﺧﻮد داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮد و دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ دﯾﻮار ﻣﮔﺬارد و ﻣﺎر او را ﻣﮔﺰد۲۰ .روز ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺗﺎرﯾ ﻣﻄﻠﻖ را اﯾﺠﺎد ﻣﮐﻨﺪ و اﺛﺮی از روﺷﻨ دﯾﺪه ﻧﻤ ﺷﻮد .آن روز ﯾ روز ﻇﻠﻤﺎﻧ
ﺑﻮده ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﺋ ﺑﭽﺸﻢ ﻧﻤ ﺧﻮرد.
۲۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﻋﯿﺪﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﯿﺰارم و از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻣﺬﻫﺒ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﺮت دارم.
۲۲ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪاﯾﺎی آردی ﺷﻤﺎ را ﻧﻤ ﭘﺬﯾﺮم و ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﭼﺎﻗ ﮐﻪ
ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮔﺰاری ﻣ آورﯾﺪ ﺗﻮﺟﻬ ﻧﺪارم۲۳ .ﺳﺮود ﺣﻤﺪ ﺧﻮد را ﺑﻮش ﻣﻦ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

۹ / ۱۶

ﻧﻮای ﭼﻨ ﺷﻤﺎ را ﻧﻤ ﺷﻨﻮم۲۴ .ﺑﻪ ﻋﻮض ،ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺜﻞ آب و اﻧﺼﺎف ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﻬﺮی ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
۲۵

ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،در ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﯾﺪ ،آﯾﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ و ﻫﺪﯾﻪ

ﻣ آوردﯾﺪ؟

۲۶

ﻧ ،ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺳﻮت و ﺑﻪ ﮐﯿﻮان ،ﺧﺪای

ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺗﺎن و ﺑﻪ ﺑﺘﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،زﯾﺎدﺗﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن ﻣ دادﯾﺪ.
۲۷ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﻦ ﮐﻪ ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوردﺳﺘ ،در آن ﻃﺮف
دﻣﺸﻖ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﮐﻨﻢ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺎﻫ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۶

۱وای ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ در ﺳﻬﯿﻮن و ﮐﻮه ﺳﺎﻣﺮه در رﻓﺎه و آﺳﻮدﮔ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
۲

ﻣ ﺑﺎﻟﯿﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ و ﭘﯿﺸﻮای ﻗﻮم ﺑﺰرﮔ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺮدم ﺑﺮای ﮐﻤ ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ .ﺑﻪ
ﺷﻬﺮ ﮐﻠﻨﻪ ﺑﺮوﯾﺪ ،از ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ ﺣﻤﺎت دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺖ ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﻤﺎﻟ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺳﺎﺣﮥ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺷﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺷﻤﺎﺳﺖ؟ ۳ﺷﻤﺎ ﻓﺮ روز ﻣﺼﯿﺒﺘ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﺪ از
ﺧﻮد دور ﻣﮐﻨﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﺮدار زﺷﺖ ﺗﺎن آن روز ﺑﺪ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﺘﺮ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ۴ .وای
ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺨﺘﻬﺎی ﻋﺎج دراز ﻣﮐﺸﯿﺪ ،در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﻧﺮم ﻣ ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ
ﺑﺮه و ﻟﺬﯾﺬﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﮥ ﮔﻠﻪ را ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ۵ .ﺑﺎ ﻧﻮای ﭼﻨ آواز ﻣ ﺧﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ
داود آﻻت ﻣﻮﺳﯿﻘ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﺧﺘﺮاع ﻣﮐﻨﯿﺪ۶ .ﺟﺎﻣﻬﺎی ﺷﺮاب را ﺳﺮ ﻣﮐﺸﯿﺪ و ﺑﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻄﺮﻫﺎ ﺧﻮد را ﺧﻮﺷﺒﻮ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ،وﻟ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻏﻤﯿﻦ
ﻧﻤ ﺷﻮﯾﺪ۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺸﺘﺮ از دﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺎرت ﻣ روﯾﺪ و روزﻫﺎی ﻋﯿﺶ و
ﺧﻮﺷﺬراﻧ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣ رﺳﻨﺪ.
۸ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ذات ﺧﻮد ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ و ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ از ﻏﺮور
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﯿﺰار ﻫﺴﺘﻢ و از ﻗﺼﺮﻫﺎی ﺑﺎﺷﻮه آن ﻫﺎ ﻧﻔﺮت دارم .ﭘﺲ ﻣﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن را

۱۰ / ۱۶

ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در آن اﺳﺖ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ«.
۹

اﮔﺮ ده ﻧﻔﺮ در ﯾ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻫﺎ ﻫﻢ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۰

وﻗﺘ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ

ﺷﺨﺺ ﻣﺮده ﺑﺮای دﻓﻦ ﺟﻨﺎزۀ او ﺑﯿﺎﯾﺪ ،از آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﺳﺖ ﻣ ﭘﺮﺳﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺲ
دﯾﺮی ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ؟« او ﺟﻮاب ﻣ دﻫﺪ» :ﻧ «.آن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﺧﺎﻣﻮش
ﺑﺎش و ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎور!« ۱۱زﯾﺮا اﯾﻨ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼ ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﺴﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۲ .آﯾﺎ اﺳﭙﻬﺎ ﺑﺮ ﺻﺨﺮه ﻫﺎ ﻣ دوﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﮔﺎوﻫﺎ
ﺑﺤﺮ را ﻗﻠﺒﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺑﻪ ﮐﺎم ﻣﺮدم ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﺮ ﺗﻠ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺣﻖ را ﺑﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﯾﺪ.
۱۳ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻟﻮدﯾﺒﺎر را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده اﯾﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ ﻗﺪرت آن
را دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﻬﺮ ﮐﺎرﻧﺎﺋﯿﻢ را ﻓﺘ ﮐﻨﯿﻢ«.
۱۴

اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﻣﻦ ﺳﭙﺎه دﺷﻤﻦ را

ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ ﮐﺸﻮر ﺷﻤﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮﺣﺪ ﺣﻤﺎت ﺗﺎ ﺟﻮﯾﺒﺎر ﻋﺮﺑﻪ
ﺑﺘﻨ ﺑﯿﺎورﻧﺪ«.

رؤﯾﺎی ﻣﻠ

۷

۱در رؤﯾﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد دﯾﺪم ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دروِ ﻣﺤﺼﻮل اولِ ﻏﻠﻪ

ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻮد و ﻣﺤﺼﻮل دوم ﺗﺎزه ﺳﺮ زده ﺑﻮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺧﯿﻞ ﻣﻠ را ﺑﻮﺟﻮد آورد.
۲ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﻠﺨﻬﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺎه ﺳﺒﺰ زﻣﯿﻦ را ﺧﻮردﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ،از ﺣﻀﻮر ﺗﻮ اﺳﺘﺪﻋﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را ﺑﺒﺨﺸ .آن ﻫﺎ ﻗﻮم ﺿﻌﯿﻒ و
ﮐﻮﭼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻃﺎﻗﺖ ﮐﻨﻨﺪ۳ «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ رﺣﻢ
ﮐﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ اﻓﺘﺪ«.

۱۱ / ۱۶

رؤﯾﺎی آﺗﺶ
۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در رؤﯾﺎی دﯾﺮی ،آﺗﺶ ﺑﺰرﮔ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺠﺎزات ﻣﺮدم آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد،
۵

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد .آن آﺗﺶ آب ﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ زﻣﯿﻦ را ﺑﻠﻌﯿﺪ و ﺗﻤﺎم ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪ .ﻣﻦ
ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪا اﻟﺘﻤﺎس ﻣﮐﻨﻢ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨﺼﺮف ﺷﻮ ،زﯾﺮا ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﮐﻮﭼ و ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و ﻃﺎﻗﺖ اﯾﻦ ﺑﻼ را ﻧﺪارد۶ «.ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ
ﻫﻢ اﺗﻔﺎق ﻧﻤ اﻓﺘﺪ«.

رؤﯾﺎی ﺷﺎﻗﻮل )ﺷﺎول(
۷ﺑﻌﺪ در رؤﯾﺎی دﯾﺮی دﯾﺪم ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻨﺎر دﯾﻮار ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﺎﻗﻮل ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﺴﺘﺎده
ﺷﺎﻗﻮﻟ در دﺳﺖ داﺷﺖ۸ .از ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻋﺎﻣﻮس ،ﭼﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم:
»ﯾ ﺷﺎﻗﻮل «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﻗﻮل ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ اﯾﻦ دﯾﻮار راﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻟﻬﺬا ﻣ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻣﺠﺎزات ﮐﻨﻢ۹ .و ﻣﺎن ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ
اﺳﺤﺎق و ﻣﻌﺎﺑﺪی را ﮐﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده اﻧﺪ ،وﯾﺮان ﻣﮐﻨﻢ و ﺧﺎﻧﺪان ﯾﺮﺑﻌﺎم را ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ
ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺳﺎزم«.

ﻋﺎﻣﻮس و اَﻣﺼﯿﺎ
۱۰آﻧﺎه اَﻣﺼﯿﺎ ،ﮐﺎﻫﻦ ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﯾﺮﺑﻌﺎم ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ» :ﻋﺎﻣﻮس در
ﺑﯿﻦ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻪ و ﻋﻠﯿﻪ ﺗﻮ ﺗﻮﻃﺌﻪ ﭼﯿﺪه اﺳﺖ و ﺳﺨﻨﺎن او ﮐﺸﻮر ﻣﺎ را
ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ۱۱ .زﯾﺮا او ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳ و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از
ﮐﺸﻮر ﺷﺎن ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.
۱۲ﺑﻌﺪ اَﻣﺼﯿﺎ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻮس ﮔﻔﺖ» :ای ﻧﺒ ،از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺎرج ﺷﻮ .ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾﻬﻮدا ﺑﺮﮔﺮد
و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻫﺎﯾﺖ ﭘﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آور و ﻧﺎن ﺑﺨﻮر۱۳ .دﯾﺮ ﻫﺮﮔﺰ در ﺑﯿﺖ ﺋﯿﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ
ﻧﻦ ،زﯾﺮا اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺤﻞ ﻋﺒﺎدت ﭘﺎدﺷﺎه و ﻣﻌﺒﺪ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ«.

۱۲ / ۱۶

۱۴ﻋﺎﻣﻮس ﺟﻮاب داد» :ﻣﻦ ﻧﻪ ﻧﺒ ﻫﺴﺘﻢ و ﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﺒ .وﻇﯿﻔﮥ ﻣﻦ اﺻﻼ ﭼﻮﭘﺎﻧ و
ﻣﯿﻮه ﭼﯿﻨ اﺳﺖ۱۵ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮا از ﮐﺎر ﭼﻮﭘﺎﻧ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮو ﺑﺮای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻦ۱۶ «.ﺣﺎﻻ ﺗﻮ ﻣﮔﻮﺋ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻧﻨﻢ ،ﭘﺲ ای
اَﻣﺼﯿﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش ﺑﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:

۱۷

زن ﺗﻮ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺣﺸﻪ

ﻣ ﺷﻮد ،ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ در ﺟﻨ ﺑﻘﺘﻞ ﻣ رﺳﻨﺪ و ﻣﻠ و زﻣﯿﻨﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ دﯾﺮان ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﮔﯿﺮد .ﺧﻮدت ﻫﻢ در ﯾ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻣ ﻣﯿﺮی و ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از وﻃﻦ ﺧﻮد ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

رؤﯾﺎی ﺗﺮی ﭘﺮ از ﻣﯿﻮه

۸

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در رؤﯾﺎی دﯾﺮی ﯾ ﺗُﺮی ﭘﺮ از ﻣﯿﻮه را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎن داد ۲و از

ﻣﻦ ﭘﺮﺳﯿﺪ» :ﻋﺎﻣﻮس ﭼﻪ ﻣ ﺑﯿﻨ؟« ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم» :ﯾ ﺗﺮی ﭘﺮ از ﻣﯿﻮۀ رﺳﯿﺪه«.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﻨﺪ و ﻣﻦ از ﻣﺠﺎزات آن ﻫﺎ ﻣﻨﺼﺮف ﻧﻤ ﺷﻮم۳ .در آن روز ﺳﺮودﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﻣﻌﺒﺪ
ﻣ ﻧﻮازﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺑﭽﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و
ﺳﻮت ﻣﻄﻠﻖ ﺳﺎﯾﻪ ﻣ اﻓﻨﺪ«.

ﻧﺎﺑﻮدی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۴ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ای ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ و ﺑﯿﻨﻮا را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺼﺪ ﻧﺎﺑﻮدی اﻫﺎﻟ ﻓﻘﯿﺮ
اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را دارﯾﺪ! ۵ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ» :ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ و روزﻫﺎی ﺳﺒﺖ
ﺑﭙﺎﯾﺎن ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﻏﻠﮥ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺮان ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .در
ﺗﺮازو ﺗﻘﻠﺐ ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﺎ اوزان ﺳﺒﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮﯾﺐ ﻣ دﻫﯿﺪ۶ .ﮔﻨﺪم ﭘﺴﻤﺎﻧﺪۀ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻓﻘﺮا در ﺑﺪل ﻧﻘﺮه ﻣ ﻓﺮوﺷﯿﺪ و ﻣﺮدم ﻣﺴﯿﻦ را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﺮض ﯾ ﺟﻮره ﮐﻔﺶ ﺑﻪ
ﻏﻼﻣ ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ«.

۱۳ / ۱۶

۷ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺮ ﺟﻼل اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﺎرﻫﺎی آن ﻫﺎ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﻢ۸ .از اﯾﻨﺮو ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻟﺮزه ﻣ آﯾﺪ و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺜﻞ درﯾﺎی ﻧﯿﻞ در ﻫﻨﺎم ﺳﯿﻼب ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﻻ ﻣ آﯾﺪ و دوﺑﺎره
۹

ﻓﺮوﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن روز ﺑﻔﺮﻣﺎن ﻣﻦ آﻓﺘﺎب در وﻗﺖ ﻇﻬﺮ
ﻏﺮوب ﻣﮐﻨﺪ و زﻣﯿﻦ را در روز روﺷﻦ ﺗﺎرﯾ ﻣ ﺳﺎزم.

۱۰

ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﺗﻢ و

ﺳﺮود ﺧﻮﺷ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﻮﺣﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﮐﻨﻢ .آﻧﺎه ﻣﺜﻠﯿﻪ ﯾﺎﻧﻪ ﭘﺴﺮ ﺗﺎن ﻣﺮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺮﻫﺎی ﺗﺎن را ﺗﺮاﺷﯿﺪه ﻟﺒﺎس ﻣﺎﺗﻢ ﻣ ﭘﻮﺷﯿﺪ و آن روز ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﯾ روز ﺑﺴﯿﺎر
ﺗﻠ و ﻧﺎﮔﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد«.
۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :روزی ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺤﻄ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .اﯾﻦ

ﻗﺤﻄ ،ﻗﺤﻄ ﻧﺎن و آب ﻧﺒﻮده ﺑﻠﻪ ﻗﺤﻄ ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۲

ﻣﺮدم دﻧﺒﺎل ﮐﻼم

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺤﺮﻫﺎ را ﻣ ﭘﯿﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻣ روﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ آن ﻧﻤ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۳در آن روز ﺣﺘ دﺧﺘﺮان و ﻣﺮدان ﺟﻮان و ﺳﺎﻟﻢ ﻫﻢ از ﺗﺸﻨ ﺑﯿﺤﺎل ﻣﮔﺮدﻧﺪ.
۱۴ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻨﺎم ﺑﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﻣﺮه و دان و ﺑﺌﺮﺷﺒ ﻗﺴﻢ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ ،ﻣ اﻓﺘﻨﺪ و دﯾﺮ
ﺑﺮ ﻧﻤ ﺧﯿﺰﻧﺪ«.

ﻣﺠﺎزات ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۹

۱ﺧﺪاوﻧﺪ را دﯾﺪم ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﺎﺟﻬﺎی ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی

ﻋﺒﺎدﺗﺎه را ﺑﺸﻦ ﺗﺎ اﺳﺎس ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺑﻪ ﻟﺮزه آﯾﺪ و ﺳﻘﻒ آن ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻓﺮورﯾﺰد.

ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﮐﺸﻢ .ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺪر ﺑﺮد۲ .اﮔﺮ ﺑﻪ دوزخ ﺑﺮوﻧﺪ ،از دﺳﺖ ﻣﻦ رﻫﺎﺋ ﻧﻤ ﯾﺎﺑﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﻌﻮد ﮐﻨﻨﺪ،
آن ﻫﺎ را ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣ آورم۳ .اﮔﺮ در ﮐﻮه ﮐَﺮﻣﻞ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺎن ﻣ روم و آن ﻫﺎ را
ﭘﯿﺪا ﻣﮐﻨﻢ .اﮔﺮ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ در اﻋﻤﺎق ﺑﺤﺮ ﻣﺨﻔ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎر را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را
ﺑﺰد۴ .ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﺷﻤﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﻓﺮﻣﺎن ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را در
آﻧﺠﺎ ﺑﺸﺪ .آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻮده ﺑﺠﺎی ﺧﻮﺑ از ﻣﻦ ﺑﺪی ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ«.
۱۴ / ۱۶

۵ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ وﻗﺘ زﻣﯿﻦ را ﻟﻤﺲ ﮐﻨﺪ ،زﻣﯿﻦ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد و ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن
ﻣﺎﺗﻢ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب درﯾﺎی ﻧﯿﻞ ﺑﺎﻻ ﻣ آﯾﺪ و دوﺑﺎره ﻓﺮوﻣ ﻧﺸﯿﻨﺪ۶ .آن
ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد را در آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮده و ﮔﻨﺒﺪ آﺳﻤﺎن را ﺑﺮ ﻓﺮاز زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داده
اﺳﺖ ،آب ﻫﺎی ﺑﺤﺮ را ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﺎراﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺣﺒﺸ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
از ﮐﺸﻮر ﻣﺼﺮ ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻨ ﻫﺎ را از ﺟﺰﯾﺮۀ ﮐﺮﯾﺖ و ﻣﺮدم ﺳﻮرﯾﻪ را از ﻗﯿﺮ ﺑﯿﺮون آوردم.
۸ﭼﺸﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﮔﻨﺎﻫﺎر اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎز اﺳﺖ و آن ﻫﺎ را از روی زﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﻢ ،اﻣﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻤ ﺳﺎزم .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ.
۹ﻣﻦ ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن اﻣﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻨﺪم را ﻏﺮﺑﺎل ﻣﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺎن ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﻣﺮدم ﺑﺪﮐﺎر ﺟﺪا ﺷﻮﻧﺪ۱۰ .ﺗﻤﺎم ﮔﻨﺎﻫﺎران ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﻣﻦ ﮐﻪ
ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﻼﺋ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻧﻤ آﯾﺪ «.ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ«.

اﺣﯿﺎی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :در آن زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ داود را ﮐﻪ وﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﻗﺮار
ﻣ ﺳﺎزم.

۱۲

ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﻤﮥ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ادوم و اﻗﻮام دﯾﺮ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و زﻣﺎﻧ

ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ،ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﮐﻨﻨﺪ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺠﺎ ﻣ آورد ،ﻓﺮﻣﻮده
اﺳﺖ.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :زﻣﺎﻧ ﻣ رﺳﺪ ﮐﻪ ﻏﻠﻪ ﭼﻨﺎن ﻓﺮاوان ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ دروﮔﺮان ﻓﺮﺻﺖ
درو ﮐﺮدن آن را ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﻮر ﺑﻘﺪری ﻓﺮاوان ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ وﻗﺖ ﺑﺮای ﻓﺸﺮدن آن
ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮاب ﺷﯿﺮﯾﻦ از ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺟﺎری ﻣ ﺷﻮد۱۴ .ﻣﻦ ﻗﻮم ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﻪ وﻃﻦ ﺷﺎن
ﻣ آورم .ﺷﻬﺮﻫﺎی وﯾﺮان را آﺑﺎد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﻏﻬﺎ و ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﻣ ﺳﺎزﻧﺪ و ﻣﺤﺼﻮل آن ﻫﺎ را
ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۱۵ .ﻗﻮم ﺧﻮد را در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ام ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣ ﺳﺎزم و ﺑﺎر دﯾﺮ آن ﻫﺎ
را از آﻧﺠﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﮐﻨﻢ «.اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.

۱۵ / ۱۶
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