ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات اﺳﺖ .ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﺳﺮﮔﺮداﻧ در
ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎرۀ درﯾﺎی اردن ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﻪ آﻧﻄﺮف آن اﺳﺖ ،رﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﻣﻮﺳ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻐﯿﺮ از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﻧﺴﻞ ﻧﻮی ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﺟﺮﯾﺎن ﺳﻔﺮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه و ﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ آﻣﺎدۀ ﻋﺒﻮر از
اردن و ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻌﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻫﺎی اﯾﺮاد ﮐﺮد .او ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻫﺎ ﺷﺮﯾﻌﺘ را
ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ از ﻃﺮف ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﯾ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و
ﺗﺸﺮﯾﺤﺎت زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﺮار ﮐﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺎم ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ ﻫﻢ از ﺛﺎﻧ و ﯾﺎ ﺗﺮار
دوﺑﺎرۀ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﺪام ﺷﺮﯾﻌﺖ و ﯾﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ
ﺑﻌﻀ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﺮار ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻌﻀ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﯿﻞ و ﺗﻮﺿﯿ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨ اﺳﺖ
ﮐﻪ در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺷﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨ ﮐﺘﺎب ﻫﻢ ﯾﺎدآوری واﻗﻌﺎت
ﺗﺎرﯾﺨ ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب اوﻟ اﺳﺖ.
ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺻﻠ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻃﺮز ﺑﯿﺎن ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺳ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺑﻼﻏﺖ
ﺧﺎص ﻓﺮاﻣﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺷﻞ ﻧﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ و زﻧﺪﮔ روزﻣﺮه
ﻋﻤﻼ ارﺗﺒﺎط ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣ ﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻫﺎ ،او ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد اﺻﻼح آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﮔﻮﯾﺪ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮدن از ﺧﺪا
اﺧﻄﺎر ﻣ دﻫﺪ .ﻣﻮﺳ ﻋﻈﻤﺖ ﮔﺬﺷﺘﮥ اﺟﺪاد ﺷﺎن را ﺑﻪ ﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﻣ آورد ،و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ
وﻇﺎﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺨ ﺷﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ وﻋﺪه ﻫﺎی ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه در اﻧﺘﻈﺎر ﺷﺎن اﺳﺖ
دﻟﺮم ﻣ ﺳﺎزد .ﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن دوﺑﺎرۀ اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﻋﺒﻮر از
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اردن و ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ،ﻗﻮت ﻧﻮ اﻃﺎﻋﺖ ،وﻓﺎداری و ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮدن
ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺪﻫﺪ.
در اﺧﯿﺮ ﮐﺘﺎب ،ﻣﻮﺳ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺗﺼﺮف
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﯾﻌﻨ ﮐﻨﻌﺎن رﻫﺒﺮی ﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ  ۱۲۰ﺳﺎﻟ ﻣ رﺳﺪ و
ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﻫﻨﻮز ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،وﻓﺎت ﻣ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﯿﺴ ﻣﺴﯿ در وﻗﺖ وﺳﻮﺳﻪ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ ﺑﻪ او ﺳﺨﺖ ﺟﻮاب داد.
اﻣﯿﺪوار ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﺜﻨﯿﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﺗﻘﻮﯾﻪ روﺣﺎﻧ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت:
ﺧﻄﺎﺑﮥ اول ﻣﻮﺳ :ﻓﺼﻞ ۴ ‐ ۱
ﺧﻄﺎﺑﮥ دوم ﻣﻮﺳ :ﻓﺼﻞ ۱۰ ‐ ۵
اﺣﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻮﺷﺪارﻫﺎ :ﻓﺼﻞ ۲۶ ‐ ۱۱
ﻫﺪاﯾﺎت در ﻣﻮرد ورود ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن :ﻓﺼﻞ ۳۰ ‐ ۲۷
آﺧﺮﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻮﺳ :ﻓﺼﻞ ۳۳ ‐ ۳۱
وﻓﺎت ﻣﻮﺳ :ﻓﺼﻞ ۳۴
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اﻣﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت از ﺣﻮرﯾﺐ

۱

۱

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻄﺎﺑﮥ ﻣﻮﺳ ﺑﺮای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻋﺮﺑﻪ )واﻗ در

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮآب( در ﺷﺮق اُردن ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
۲

ﺳﻮف ،ﻓﺎران ،ﺗﻮﻓَﻞ ،ﻻﺑﺎن ،ﺣﺰﯾﺮوت و دی ذﻫﺐ .از ﮐﻮه ﺣﻮرﯾﺐ )ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ( ﺗﺎ
ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ ﯾ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﯾﺎزده روزه اﺳﺖ۳ .در روز اول ﻣﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ﺳﺎل
ﭼﻬﻠﻢ ،ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺧﻄﺎﺑﮥ ﺧﻮد را اﯾﺮاد ﻧﻤﻮد.

۴‐

۵ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﻮﺳ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن را ﮐﻪ در ﺣﺸﺒﻮن ﺣﻮﻣﺖ ﻣﮐﺮد و ﻋﻮج،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن را ﮐﻪ در ﻋﺸﺘﺎروت ﺑﻮد ،در اَدرﻋ ﺷﺴﺖ داد ،اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
۶

ﺑﻪ او ارﺷﺎد ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺑﻼغ ﻧﻤﻮده ﮔﻔﺖ» :وﻗﺘ ﻣﺎ در ﮐﻮه ﺣﻮرﯾﺐ
ﺑﻮدﯾﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ ﺑﻘﺪر ﮐﺎﻓ در اﯾﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﻮﻗﻒ
ﮐﺮده اﯾﺪ۷ .ﺣﺎﻻ آﻣﺎده ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ اﻣﻮرﯾﺎن و ﻧﻮاﺣ آن ـ درۀ اُردن،
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ،دﺷﺘﻬﺎ ،ﺣﻮاﻟ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ،ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن و ﻟﺒﻨﺎن و ﺗﺎ
درﯾﺎی ﻓﺮات ـ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﻤﻪ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ۸ .زﯾﺮا اﯾﻨﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻫﺎﺋ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ وﻋﺪۀ
ﻣﺎﻟﯿﺖ ﺷﺎن را ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق ،ﯾﻌﻘﻮب و اوﻻدۀ ﺷﺎن داده ﺑﻮدم«.

اﻧﺘﺨﺎب ﻗﻀﺎت
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۲۷ ‐ ۱۳ :۱۸

۹ﻣﻮﺳ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻢ ﻫﻤﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮدن ﺑﯿﺮم۱۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ را ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن
ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۱۱ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺗﻤﻨﺎ دارم ﮐﻪ ﺷﻤﺎرۀ ﺗﺎﻧﺮا ﻫﺰار ﭼﻨﺪ
زﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻓﺮاوان ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ۱۲ .اﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم
دﻋﻮاﻫﺎ و ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺷﻤﺎ رﺳﯿﺪﮔ ﮐﻨﻢ؟ ۱۳ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺮد داﻧﺎ ،ﻓﻬﻤﯿﺪه و ﺑﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺷﻤﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ۱۴ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدﯾﺪ۱۵ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣﻦ آن اﺷﺨﺎص داﻧﺎ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب
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ﻧﻤﻮدﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮر ﺳﺎﺧﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻌﻨﻮان رﻫﺒﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻫﺰار ،ﺻﺪ ،ﭘﻨﺠﺎه و ده ﻧﻔﺮی وﻓﺎی وﻇﯿﻔﻪ
ﻧﻤﻮده دﻋﻮاﻫﺎی ﺷﻤﺎ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ۱۶ .ﺑﻪ رﻫﺒﺮان ﺗﺎن اﻣﺮ ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
در اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﮐﺮده ﻫﺮ دﻋﻮاﺋ را ﭼﻪ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ از
ﺑﯿﺎﻧﻪ ،از روی ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ.

۱۷

ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻢ» :ﺑﯿﻦ ﺧﻮرد و ﺑﺰرگ

ﻓﺮﻗ را ﻗﺎﯾﻞ ﻣﺸﻮﯾﺪ ،از ﮐﺴ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﻓﯿﺼﻠﻪ ای ﮐﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻞ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﻣﻦ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻢ«.

۱۸

در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﻫﺪاﯾﺎت ﻻزﻣﮥ دﯾﺮی ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دادم.

ﺑﺮرﺳ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (۳۳ ‐ ۱ :۱۳

۱۹ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد از ﺣﻮرﯾﺐ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ و از ﺑﯿﺎﺑﺎن وﺳﯿ و وﺣﺸﺘﻨﺎک
ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن اﻣﻮرﯾﺎن رﻓﺘﯿﻢ .وﻗﺘ ﺑﻪ ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ رﺳﯿﺪﯾﻢ ۲۰‐۲۱ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻗﺮار ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﭘﺪران ﺗﺎن آﻧﺮا ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ و ﺧﻮف را ﺑﺪل ﺗﺎن راه ﻧﺪﻫﯿﺪ۲۲ .آﻧﺎه ﻫﻤﮥ
ﺗﺎن ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻢ ﺗﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را
ﺑﺮرﺳ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺪام ﻃﺮﯾﻖ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ داﺧﻞ ﺷﻮﯾﻢ
و ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی روﺑﺮو ﻣ ﺷﻮﯾﻢ۲۳ «.ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐﺮدم و دوازده ﻧﻔﺮ را،
ﯾﻌﻨ ﯾ ﻧﻔﺮ از ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮدم۲۴ .آن ﻫﺎ ﺑﺮاه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ
وادی اﺷﻮل رﻓﺘﻨﺪ و آﻧﺠﺎ را ﺑﺮرﺳ ﮐﺮدﻧﺪ۲۵ .آن ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺋ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎی
آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮد آوردﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ» :آن ﮐﺸﻮری را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ داده
اﺳﺖ ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ اﺳﺖ«.
۲۶اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از ورود ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮده و از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺳﺮﮐﺸ
ﮐﺮدﯾﺪ۲۷ .در ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺖ ﭘﺮداﺧﺘﯿﺪ و ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻣﺎ ﻧﻔﺮت
داﺷﺖ ،ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ ﻣﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ اﻣﻮرﯾﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد۲۸ .ﭼﺮا
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ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﻢ؟ ﺑﺮادران ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ آوردﻧﺪ ﻣﺎ را ﺗﺮﺳﺎﻧﺪﻧﺪ ،زﯾﺮا
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﻗﺪﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دﯾﻮارﻫﺎی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن
ﺳﺮﺑﻔﻠ ﮐﺸﯿﺪه ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن آن ﻫﺎ ﻏﻮل ﭘﯿﺮاﻧ را ﮐﻪ از اوﻻدۀ ﻋﻨﺎق ﻫﺴﺘﻨﺪ در
آﻧﺠﺎ دﯾﺪه اﻧﺪ«.

۲۹

اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮاﺳﺎن ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ و از آن ﻣﺮدم ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.

۳۰

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﻣﺼﺮ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در

اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن ﺟﻨﯿﺪ ،ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺟﻨ ﻣﮐﻨﺪ.

۳۱

ﺷﻤﺎ دﯾﺪﯾﺪ

ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل راه ،ﻣﺜﻞ ﯾ ﭘﺪر ﮐﻪ از ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﮐﻨﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﻏﻤﺨﻮاری
ﮐﺮده اﺳﺖ.

۳۲

اﻣﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ و ﺑﺎوﺟﻮدﯾﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒ

ﺑﺮای اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺮدﯾﺪ۳۳ .او در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﻔﺮ،
در ﺷﺐ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺳﺘﻮﻧ از آﺗﺶ و در روز ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻧ از اﺑﺮ ﺷﻤﺎ را راﻫﻨﻤﺎﺋ ﻓﺮﻣﻮد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد  ۲۰ :۱۴ـ (۴۵

۳۴وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﻗﺴﻢ ﺧﻮرد و ﻓﺮﻣﻮد»۳۵ :ﺣﺘ
ﯾ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ از ﺷﻤﺎ ﻧﺴﻞ ﺷﺮﯾﺮ روی آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﻣﻦ وﻋﺪۀ ﻣﺎﻟﯿﺘﺶ را ﺑﻪ ﭘﺪران
ﺗﺎن داده ﺑﻮدم ،ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ۳۶ .ﺑﻐﯿﺮ از ﮐﺎﻟﯿﺐ ،ﭘﺴﺮ ﯾﻔُﻨﻪ ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻣﻦ اﻃﺎﻋﺖِ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﻮد ،آن زﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ او و اوﻻده اش ﻣ ﺑﺨﺸﻢ۳۷ «.ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺧﺸﻢ ﻧﻤﻮده و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺗﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد داﺧﻞ ﻧﻤ ﺷﻮی.
۳۸ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻮ ،ﯾﻮﺷ ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﮐﻪ ﻣﻌﺎون ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .ﭘﺲ او
را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻦ ﭼﻮن او رﻫﺒﺮی ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺗﺼﺮف آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺮﻓﺖ۳۹ «.ﺑﺮﻋﻼوه ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺣﺎﻻ دﺳﺖ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﺧﻮد را ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻣﮔﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻟ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ ﺳﺎزم۴۰ .اﻣﺎ ﺷﻤﺎ
ﺣﺎﻻ ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و از راﻫ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻣ رود ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮوﯾﺪ.
۴۱آﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﯿﺪ» :ﻣﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ﮐﺮده اﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻨ ﻣ روﯾﻢ و ﻗﺮار ﻓﺮﻣﺎن
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ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣ ﺟﻨﯿﻢ «.ﭘﺲ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ آﻣﺎده ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﺮ ﻣﮐﺮدﯾﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن ﻧﺎﺣﯿﮥ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ را ﻓﺘ ﮐﻨﯿﺪ۴۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﺑﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺟﻨ ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ رود و دﺷﻤﻦ ،ﺷﻤﺎ را ﺷﺴﺖ ﻣ دﻫﺪ.
۴۳

ﻣﻦ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮدﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣﻐﺮور

ﺷﺪﯾﺪ و از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﮐﺸ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن رﻓﺘﯿﺪ.

۴۴

ﻫﻤﺎن ﺑﻮد

ﮐﻪ اَﻣﻮرﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آﻧﺠﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﺷﻤﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻞ زﻧﺒﻮر ﺷﻤﺎ را دﻧﺒﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ و از ﺳﻌﯿﺮ ﺗﺎ ﺣﺮﻣﺎ ﺷﺴﺖ دادﻧﺪ.

۴۵

آﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﺮﯾﻪ

ﮐﺮدﯾﺪ ،وﻟ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﺷﻤﺎ ﮔﻮش ﻧﺪاد.

۴۶

ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﺪت ﻣﺪﯾﺪی در ﻗﺎدِش ﺑﺎﻗ

ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ.

ﺳﺎﻟﻬﺎی آوارﮔ در ﺑﯿﺎﺑﺎن

۲

۱ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ و از راﻫ ﮐﻪ ﺑﻄﺮف ﺑﺤﯿﺮۀ اﺣﻤﺮ ﻣ رود ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎن

رﻓﺘﯿﻢ .ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در ﻧﻮاﺣ ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮدﯾﻢ۲ .‐۳آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﯾ ﻣﺪت ﮐﺎﻓ در اﯾﻦ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮده اﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﻄﺮف
۴

ﺷﻤﺎل ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺷﺎن ،ﯾﻌﻨ
ادوﻣﯿﺎن ﮐﻪ اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﺳﻌﯿﺮ ﺑﻮد و ﺑﺎش دارﻧﺪ ،ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .آن ﻫﺎ از ﺷﻤﺎ
ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ۵و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﻧﺠﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺣﺘ ﯾ وﺟﺐ از زﻣﯿﻦ
آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ دﻫﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﻌﯿﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺴﻮ داده ام.
۶در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﻏﺬا و آﺑ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل ﺑﭙﺮدازﯾﺪ«.
۷ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﯿﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﺑﺎن وﺳﯿ ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻮده اﯾﺪ
در ﻫﺮ ﻗﺪم ﻣﺮاﻗﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﻮده از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ داده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺘﺎج
ﻧﺒﻮده اﯾﺪ.
۸ﭘﺲ ﻣﺎ از ﺳﺮﺣﺪ ﺳﻌﯿﺮ ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﻣﺎ ،ﯾﻌﻨ اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ در آن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ
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ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺟﺎده ای ﮐﻪ ﺑﻄﺮف اﯾﻠَﺖ و ﻋﺼﯿﻮن ﺟﺎﺑﺮ ﻣ رود ﮔﺬﺷﺘﻪ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ﺑﻄﺮف ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﻮآب ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ۹ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻮﺟﺐ آزار و اذﯾﺖِ ﻣﻮآﺑﯿﺎن
ﮐﻪ اوﻻدۀ ﻟﻮط ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺟﻨ ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ از زﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﻤ دﻫﻢ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﻋﺎر را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ام«.

۱۰

)اﯾﻤﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ

ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺒﻼ در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺜﻞ ﻏﻮل ﭘﯿﺮان ﻋﻨﺎﻗ ﻗﺪِ ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن اﺻﻼ رﻓﺎﺋ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻮآﺑﯿﺎن آن ﻫﺎ را اﯾﻤ ﻣ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.

۱۲

۱۱

اﯾﻤﯿﺎن

ﺣﻮرﯾﺎن ﻫﻢ

ﻗﺒﻼ در ﺳﻌﯿﺮ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﻫﻤﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ
و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺮدم ﮐﻨﻌﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﻧﺪ(.
۱۳

ﺑﻌﺪ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ از درﯾﺎی زارد ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﻢ.

۱۴

از وﻗﺘ ﮐﻪ ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﻢ

و از وادی زارد ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﺳ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده
ﺑﻮد ،در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﻨ ﻣﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ۱۵ .دﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺿﺪ آن ﻫﺎ دراز
ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻨﻪ ﻫﻤﻪ را ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺖ.
۱۶

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ﺟﻨ ﻣﺮدﻧﺪ،

ﻋﺎر از ﺳﺮﺣﺪ ﻣﻮآب ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ.

۱۹

۱۷

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:

۱۸

»اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ

وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ آن ﻫﺎ آزار

ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪ و از ﺟﻨ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ دﻫﻢ،
ﭼﻮﻧﻪ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ اوﻻدۀ ﻟﻮط ﺑﺨﺸﯿﺪه ام)۲۰ «.در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﯾ وﻗﺘ رﻓﺎﺋﯿﺎن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﺮدﻧﺪ .ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ اﯾﻨﻬﺎ را زَﻣﺰﻣ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ۲۱ .اﯾﻦ ﻣﺮدم ﯾ ﮔﺮوه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﻮد و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎﻗﯿﺎن ﻗﺪِ ﺑﻠﻨﺪ داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺠﺎی ﺷﺎن ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ در
آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤ ﮐﺮد و ﺣﻮرﯾﺎن
را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻫﺎ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺠﺎی آن ﻫﺎ در آن
ﻧﺎﺣﯿﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۳ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ از ﺟﺰﯾﺮۀ ﮐﺮﯾﺖ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻋﻮﯾﺎن
را ﮐﻪ در ﻧﻮاﺣ ﻏﺰه ﻣ زﯾﺴﺘﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺧﻮد ﺷﺎن ﺑﺠﺎی آن ﻫﺎ ﺳﻮﻧﺖ
اﺧﺘﯿﺎر ﻧﻤﻮدﻧﺪ۲۴ (.ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :از وادی اَرﻧُﻮن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه
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ﺣﺸﺒﻮن ﺑﺠﻨﯿﺪ .ﻣﻦ او را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرش ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﻢ۲۵ .اﻣﺮوز وﺣﺸﺖ را در
دل ﻣﺮدم اﯾﺠﺎد ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﮐﺲ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ از ﺷﻤﺎ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و وﻗﺘ ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را
ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ«.

ﺷﺴﺖ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺸﺒﻮن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (۳۰ ‐ ۲۱ :۲۱

۲۶ﭘﺲ ﻣﻦ از ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻗﺪﯾﻤﻮت ﻣﺮداﻧ را ﭘﯿﺶ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺸﺒﻮن ﻓﺮﺳﺘﺎدم و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﭘﯿﺎم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺻﻠ ﮐﺮدم:

۲۷

»اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ات ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ

از ﺷﺎﻫﺮاه ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣ دﻫﯿﻢ و از آن ﺑﻪ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﻗﺪم ﻧﻤﮔﺬارﯾﻢ.

۲۸

ﻏﺬا و

آب ﺧﻮد را از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﺮﯾﻢ .ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر از ﺧﺎک ﺷﻤﺎ
اﺳﺖ و ﺑﺲ۲۹ .اوﻻدۀ ﻋﯿﺴﻮ ﮐﻪ در ﺳﻌﯿﺮ ﺳﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﻣﻮآﺑﯿﺎن ﮐﻪ در ﻋﺎر
زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮد را دادﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
اُردن ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ﺑﺮوﯾﻢ۳۰ «.اﻣﺎ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه
ﺣﺸﺒﻮن ﺑﻪ ﻣﺎ اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر را ﻧﺪاد .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ او را ﺑ رﺣﻢ و ﺳﺨﺖ دل ﺳﺎﺧﺖ
ﺗﺎ ﻣﺎ او را ﺷﺴﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻣﺮوز واﻗ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۳۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ ﺳﯿﺤﻮن و ﺳﺮزﻣﯿﻦ او را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﺳﺎﺧﺘﻪ ام .ﭘﺲ

ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺮای ﺗﺼﺮف آن دﺳﺖ ﺑﻪﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ۳۲ «.وﻗﺘ ﺳﯿﺤﻮن ﺑﺎ ﻟﺸﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﻨ
ﺑﻪ ﯾﺎﻫﺰ آﻣﺪ۳۳ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ او را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮد و ﻣﺎ او را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم او ﮐﺸﺘﯿﻢ۳۴ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی او را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻫﻤﮥ ﻣﺮدان ،زﻧﺎن و
اﻃﻔﺎل ﺷﺎن را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﻢ و ﻫﯿ ﮐﺴ را زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺘﯿﻢ۳۵ .ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را
ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪاﺷﺘﯿﻢ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻏﺎرت
ﮐﺮدﯾﻢ۳۶ .از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر وادی اَرﻧُﻮن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟِﻠﻌﺎد ،ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﺸﻤﻮل ﺷﻬﺮی
ﮐﻪ در وﺳﻂ وادی ﺑﻮد ،ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﯾﻢ و ﻫﯿ ﺷﻬﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻣﺎ داده ﺑﻮد۳۷ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻋﻤﻮﻧ ﻫﺎ و ﻧﺎﺣﯿﮥ
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وادی ﯾﺒﻮق و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ،ﻣﺎ را ﻣﻨ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾ
ﻧﺸﺪﯾﻢ.

ﺷﺴﺖ ﻋﻮج ﭘﺎدﺷﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (۳۵ ‐ ۳۱ :۲۱

۳

۱ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻄﺮف ﺑﺎﺷﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻟﺸﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ

ﻣﺎ ﺑﻪ اَدرﻋ آﻣﺪ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :از او ﻧﺘﺮس ،زﯾﺮا ﻣﻦ او را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم

و ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺳﭙﺮده ام .ﺑﺎ او ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺤﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن در
۳

ﺣﺸﺒﻮن ﮐﺮدی «.ﺑﻪ 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 ﺣﺘ ﯾ ﻧﻔﺮ را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻧﺬاﺷﺘﯿﻢ.
۴

ﻫﺮ ﺷﺼﺖ ﺷﻬﺮ او را ،ﯾﻌﻨ ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣ اَرﺟﻮب ،ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺎن و ﺗﻤﺎم ﻗﻠﻌﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣ

آن ﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﯾﻢ۵ .ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﺎن را ﮐﻪ دارای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ و دروازه ﻫﺎی
ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ دار ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ دﻫﺎت و ﻗﺼﺒﺎت آن ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ۶ .ﻫﻤﻪ را ﻣﺜﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺎن
ﺑﻠ ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮد و زن و ﮐﻮدک را ﻫﻼک ﮐﺮدﯾﻢ۷ .اﻣﺎ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ و ﻏﻨﺎﯾﻤ را
ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪاﺷﺘﯿﻢ.
۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ دو ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮری را ﮐﻪ در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن ﺑﻮد ،ﯾﻌﻨ
از ﻧﺎﺣﯿﮥ وادی اَرﻧُﻮن ﺗﺎ ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن ﻣﺘﺼﺮف ﺷﺪﯾﻢ)۹ .ﻣﺮدم ﺻﯿﺪون ﮐﻮه ﺣﺮﻣﻮن را
ﺳﺮﯾﻮن و اﻣﻮرﯾﺎن آن را ﺳﻨﯿﺮ ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ۱۰ (.ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در آن ﺟﻠﻪ واﻗ
ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟِﻠﻌﺎد و ﺑﺎﺷﺎن ﺗﺎ ﺳﻠﺨﻪ و اَدرﻋ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ)۱۱ .ﻋﻮج،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ رﻓﺎﺋ ﺑﻮد .ﺗﺨﺘﺨﻮاب آﻫﻨ او ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ رﺑﺖ ،ﯾ از
ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن ﻗﺮار دارد ،دارای ﭼﻬﺎر و ﻧﯿﻢ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و دو ﻣﺘﺮ ﻋﺮض ﻣ ﺑﺎﺷﺪ(.

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﺮﻗ درﯾﺎی اُردن
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)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد (۴۲ ‐ ۱ :۳۲

۱۲ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﺮدﯾﻢ ،آن را از ﻋﺮوﻋﯿﺮ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر وادی اَرﻧُﻮن
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺼﻒ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺟﻠﻌﺎد و ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد دادم.

۱۳

ﺑﻘﯿﮥ ﺟﻠﻌﺎد

و ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺎن را ﮐﻪ ﻋﻮج در آن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﺮد ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ ﺗﻮزﯾ ﮐﺮدم.
)ﻧﺎﺣﯿﮥ اَرﺟﻮب در ﺑﺎﺷﺎن را ﺳﺮزﻣﯿﻦ رﻓﺎﺋﯿﺎن ﻫﻢ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ(.

۱۴

ﺧﺎﻧﻮادۀ ﯾﺎﯾﺮ از ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ

ﺳﺮاﺳﺮ ﻧﺎﺣﯿﮥ اَرﺟﻮب را ﺗﺎ ﺣﺪود ﺟﺸﻮرﯾﺎن و ﻣﻌﯿﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را ﺑﻨﺎم
ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﺣﻮوت ﯾﺎﯾﺮ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣ ﺷﻮد.
۱۵

ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻣﺎﺧﯿﺮ ﺟﻠﻌﺎد را دادم.

۱۶

ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ و ﺟﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ای را ﮐﻪ از درﯾﺎی ﯾﺒﻮق

در ﺟﻠﻌﺎد )ﺳﺮﺣﺪ ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن( ﺷﺮوع ﻣ ﺷﺪ و ﺗﺎ وﺳﻂ وادی اَرﻧُﻮن وﺳﻌﺖ داﺷﺖ ،اﺷﻐﺎل
ﮐﺮدﻧﺪ۱۷ .از ﻃﺮف ﻏﺮب ،ﺳﺎﺣﮥ ﻣﻠﯿﺖ آن ﻫﺎ ﺗﺎ درﯾﺎی اُردن و از ﺟﻬﯿﻞ ﺟﻠﯿﻞ ﺗﺎ ﺑﺤﯿﺮۀ
ﻣﺮده و ﮐﻮه ﻓﺴﺠﻪ اداﻣﻪ داﺷﺖ.
۱۸ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﻤﺎم
ﻣﺮدان ﻣﺴﻠ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﻗﻮم ﺑﺮوﻧﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
۱۹اﻣﺎ زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﮐﻪ ﻣ داﻧﻢ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﯿﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ،ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺗﺎن

ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮداﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ آن ﻫﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن ﺑﻪ آن ﻫﺎ داده اﺳﺖ ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻠ و ﺟﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.
۲۱ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻫﺪاﯾﺖ داده ﮔﻔﺘﻢ» :ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎ آن
دو ﭘﺎدﺷﺎه ﭼﻪ ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرﻫﺎی آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر را ﻣﮐﻨﺪ۲۲ .از
ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣ ﺟﻨﺪ«.
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ﺑﻪ ﻣﻮﺳ اﺟﺎزۀ ﻋﺒﻮر از درﯾﺎی اُردن داده ﻧﻤ ﺷﻮد
۲۳‐۲۴

آﻧﺎه ﻣﻦ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ اﻟﺘﻤﺎس ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺗﻮ ﻋﻈﻤﺖ و ﻗﺪرت

دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﻨﺪه ات ﻧﺸﺎن دادی .ﻫﯿ ﺧﺪاﺋ در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ آﻧﭽﻪ
را ﮐﻪ ﺗﻮ در ﺣﻖ ﻣﺎ ﮐﺮدی ،ﺑﻨﺪ.

۲۵

ﺣﺎﻻ از ﺗﻮ ﺗﻤﻨﺎ ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫ ﺗﺎ ﺑﻪ

آﻧﺴﻮی درﯾﺎی اُردن ﺑﺮوم و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮب و ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﻏﻮب و ﻟﺒﻨﺎن را ﺑﺒﯿﻨﻢ«.
۲۶اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻦ ﮔﻮش ﻧﺪاد و ﺑﻪ ﻣﻦ
ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ ﮐﺎﻓ اﺳﺖ .دﯾﺮ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺣﺮﻓ ﻧﺰن۲۷ .ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻓﺴﺠﻪ
ﺑﺮو و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻐﺮب ،ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب و ﻣﺸﺮق ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺪاز .آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را از دور
ﻣ ﺑﺒﯿﻨ ،اﻣﺎ از درﯾﺎی اُردن ﻫﺮﮔﺰ ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮐﻨ.

۲۸

وﻟ ﯾﻮﺷ را ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨ ﺧﻮد ﺑﻤﺎر

و او را ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻦ ،زﯾﺮا او ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﺮده آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﮐﻪ ﺗﻮ از ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﮐﻨ ﻓﺘ ﻣﮐﻨﺪ۲۹ «.ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﻣﺎ در
درۀ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖ ﻓﻐﻮر ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪﯾﻢ.

ﻣﻮﺳ ﻣﺮدم را ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﮐﻨﺪ

۴

۱ﺣﺎﻻ ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﯾﻀ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد ﻣ دﻫﻢ ﺑﺪﻗﺖ ﮔﻮش

ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده
اﺳﺖ وارد ﺷﻮﯾﺪ و آن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯿﺪ۲ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ ﭼﯿﺰی
را ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ و ﯾﺎ ﭼﯿﺰی را از آن ﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ۳ .ﺷﻤﺎ ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻄﻮر در
ﺑﻌﻞ ﻓﻐﻮر ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺖ ﺑﻌﻞ را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد۴ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد وﻓﺎدار ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺗﺎ اﻣﺮوز زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﯾﺪ۵ .ﺣﺎﻻ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ام .ﺗﺎ وﻗﺘ ﮐﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻓﺘ
ﮐﺮدﯾﺪ از اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۶ .اﮔﺮ از آن ﻫﺎ از دل و ﺟﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺶ ﻣﺮدم
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در داﺷﺘﻦ ﺣﻤﺖ و ﺑﺼﯿﺮت ﻣﺸﻬﻮر ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﭼﻮن ﻣﺮدم دﯾﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ،
ﺑﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﺰرگ واﻗﻌﺎً دارای ﺣﻤﺖ و ﺑﺼﯿﺮت ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
۷

زﯾﺮا ﻫﯿ ﻗﻮﻣ ،ﻫﺮ ﻗﺪر ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺧﺪاﺋ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﺰدﯾ
۸

ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ ﺑﺤﻀﻮر او دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،دﻋﺎی ﺷﺎن را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ﻫﯿ ﻣﻠﺘ ،ﻫﺮ ﻗﺪر
ﺑﺰرگ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ای را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎد دادم،
ﻧﺪارﻧﺪ۹ .ﻟﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا در ﻃﻮل زﻧﺪﮔ ﺗﺎن ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد دﯾﺪه اﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﯾﺎد ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۰ .آن
روزی را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ﮐﻪ در ﺣﻮرﯾﺐ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮدﯾﺪ ،او
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮدم را در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺟﻤ ﮐﻦ ﺗﺎ ﮐﻼم ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ زﻧﺪه
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺣﺘﺮام ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﻨﺪ«.
۱۱ﺷﻤﺎ ﻧﺰدﯾ آﻣﺪه در داﻣﻨﮥ ﮐﻮه اﯾﺴﺘﺎده ﺷﺪﯾﺪ در ﺣﺎﻟﯿﻪ اﺑﺮ ﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﻏﻠﯿﻈ ﮐﻮه را
ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻌﻠﻪ ﻫﺎی آﺗﺶ از آن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن زﺑﺎﻧﻪ ﻣﮐﺸﯿﺪﻧﺪ۱۲ .آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ از
ﺑﯿﻦ آﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻼم او را ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮدش را ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ۱۳ .او
ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺣﺎم دهﮔﺎﻧﮥ او ،ﺑﺮ دو ﻟﻮح ﺳﻨ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﺗﺎ از
آن ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۴

ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﺪاﯾﺖ داد ﺗﺎ آن ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ

ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﻣﻨ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ
۱۵در آن روزﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﻮه ﺣﻮرﯾﺐ از ﺑﯿﻦ آﺗﺶ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ﻫﯿ ﺷﻞ و
ﺻﻮرﺗ را ﻧﺪﯾﺪﯾﺪ ،ﭘﺲ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ۱۶ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻞ ،ﭼﻪ زن ﭼﻪ ﻣﺮد،
۱۷و ﭼﻪ ﺑﺼﻮرت ﺣﯿﻮان ﯾﺎ ﭘﺮﻧﺪه۱۸ ،ﺧﺰﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﺎﻫ ،ﺧﻮد را آﻟﻮده ﻧﺴﺎزﯾﺪ۱۹ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
وﻗﺘ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﻧﺎه ﻣﮐﻨﯿﺪ و آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻣﻨﺤﺮف ﻧﺸﻮﯾﺪ و
آن ﻫﺎ را ﺳﺠﺪه و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻨﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﺟﻬﺎن
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ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ۲۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﮐﻮرۀ آﻫﻦ ،ﯾﻌﻨ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص او
ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻃﻮرﯾﻪ اﻣﺮوز ﻫﺴﺘﯿﺪ.
۲۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻨﺎک ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ اﻋﻼم ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ از

درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد و در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮب ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﻗﺪم ﻧﺨﻮاﻫﻢ
ﮔﺬاﺷﺖ۲۲ .ﻣﻦ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺑﺪون آﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن ﺑﺮوم ،ﻣ ﻣﯿﺮم ،اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﺮف آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ روﯾﺪ۲۳ .ﭘﺲ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﻤﺎن
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺖ ،از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ .ﻫﯿ ﻧﻮع ﺑﺘ را ﻧﺴﺎزﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﻨ ﮐﺮده اﺳﺖ

۲۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ آﺗﺶ

ﺳﻮزﻧﺪه و ﺧﺪاﯾ ﻏﯿﻮر اﺳﺖ.
۲۵ﺣﺘ اﮔﺮ ﺳﺎﻟﻬﺎ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﮐﺮده دارای ﻓﺮزﻧﺪ و ﻧﻮاﺳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺘﻬﺎ و ارﺗﺎب اﻋﻤﺎﻟ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن زﺷﺖ اﻧﺪ ،آﻟﻮده ﮐﻨﯿﺪ
و او را ﺧﺸﻤﻨﺎک ﺳﺎزﯾﺪ۲۶ ،زﻣﯿﻦ و آﺳﻤﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻋﺒﻮر از درﯾﺎی اُردن آن را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﯾﺪ۲۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در
ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﮐﻨﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺗﺎن را ﮐﻢ ﻣ ﺳﺎزد.

۲۸

در آﻧﺠﺎ ﺑﺘﻬﺎﺋ را ﮐﻪ از ﭼﻮب و

ﺳﻨ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﻪ ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ ﻣ ﺷﻨﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﻪ
ﻣ ﺑﻮﯾﻨﺪ ،ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ۲۹ .در آﻧﺠﺎ اﮔﺮ ﺑﺎزﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ و از ﺟﺎن و دل
ﻃﺎﻟﺐ او ﺑﺎﺷﯿﺪ ،او را ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ۳۰ .وﻗﺘ ﺑﺎ ﺳﺨﺘ ﻫﺎ و ﻣﺸﻼت روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﮥ
اﯾﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎن رخ ﺑﺪﻫﺪ ﺑﺎز ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن رو ﻣ آورﯾﺪ و از آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ او ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ۳۱ .زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺧﺪای رﺣﯿﻢ و ﻣﻬﺮﺑﺎن
اﺳﺖ .او ﺷﻤﺎ را ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﻧﻤ ﺑﺮد و او ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻤﮐﻨﺪ.
۳۲‐۳۳در ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾ ،از زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪا اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ را در روی زﻣﯿﻦ آﻓﺮﯾﺪ ،از ﯾ ﮔﻮﺷﮥ
آﺳﻤﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﺷﮥ دﯾﺮ آن را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ
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رخ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدﻣ آواز ﺧﺪا را ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ
ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ؟ ۳۴ﯾﺎ آﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﻼﻫﺎی ﻣﺪﻫﺶ و ذرﯾﻌﮥ
ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرگ و ﺟﻨ و ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد ﻗﻮﻣ را از اﺳﺎرت ﻗﻮم دﯾﺮی رﻫﺎﺋ
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ؟ اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را در
ﻣﺼﺮ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم داد.

۳۵

او اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮی ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ او

ﯾﺎﻧﻪ ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارد.

۳۶

از آﺳﻤﺎن آواز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺷﻨﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ آﺗﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺎ آواز او را از ﺑﯿﻦ آن
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ.

۳۷

ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺤﺒﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن داﺷﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد از

ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد۳۸ ،و اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،از ﺳﺮ راه
ﺗﺎن دور ﮐﺮد و ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﻃﻮرﯾﻪ اﻣﺮوز ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ.

۳۹

ﭘﺲ ﺣﺎﻻ

ﺑﺪاﻧﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪای روی زﻣﯿﻦ اﺳﺖ
و ﺑﻐﯿﺮ از او ﺧﺪای دﯾﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد۴۰ .ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﺎم او را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣ دﻫﻢ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮدی ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ«.

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺎه در ﺷﺮق اُردن
۴۱ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ را در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ۴۲ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺪون اراده و
ﻋﺪاوت ﻗﺒﻠ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﯾ از آن ﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد۴۳ .اﯾﻦ
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از :ﺑﺎﺻﺮ ،در اراﺿ ﻫﻤﻮار ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ،راﻣﻮت ،در
ﺟﻠﻌﺎد ﺑﺮای ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد و ﺟﻮﻻن ،در ﺑﺎﺷﺎن ﺑﺮای ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ.

اﺑﻼغ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۴۴‐۴۶وﻗﺘ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ و در ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﺖ ﻓﻐﻮر
اﻗﺎﻣﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻮﺳ اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺤﻮن،
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ﭘﺎدﺷﺎه اﻣﻮرﯾﺎن در آن ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﮐﺮد و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ آن ﺷﻬﺮ ﺣﺸﺒﻮن ﺑﻮد و ﻣﻮﺳ و ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ او را ﺑﺎ ﻣﺮدﻣﺶ ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ۴۷ .ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﯿﺤﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﮐﺸﻮر ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن را ﮐﻪ ﻫﺮ دو از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﻮری در ﺷﺮق درﯾﺎی اردن ﺑﻮدﻧﺪ،
اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ.

۴۸

اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﻋﺮوﻋﯿﺮ در ﮐﻨﺎر درﯾﺎی اَرﻧُﻮن ﺗﺎ ﮐﻮه ﺳﺮﯾﻮن ﮐﻪ ﻫﻤﺎن

ﺣﺮﻣﻮن اﺳﺖ اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ

۴۹

و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﮥ ﺷﺮق درﯾﺎی اُردن ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ

ﺑﺤﯿﺮۀ ﻣﺮده ﺧﺘﻢ ﻣ ﺷﻮد.

اﺣﺎم دهﮔﺎﻧﻪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۷ ‐ ۱ :۲۰

۵

۱

ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ

اﺣﺎم و ﻓﺮاﯾﻀ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .آن ﻫﺎ را ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ و ﺑﻪ دﻗﺖ از
آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ در ﺣﻮرﯾﺐ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺴﺖ۳ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن را ﻧﻪ ﺑﺎ
اﺟﺪاد ﻣﺎ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺑﺴﺖ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ در آن
ﮐﻮه از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ،روﺑﺮو ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺣﺮف زد۵ .در آن وﻗﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺷﻤﺎ اﯾﺴﺘﺎده
ﺑﻮدم ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ از آن آﺗﺶ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﻧﺮﻓﺘﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد:
»۶ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺮا از ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ در ﻏﻼﻣ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮدی ﺑﯿﺮون
آوردم.
۷ﺧﺪای دﯾﺮ ﻏﯿﺮ از ﻣﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎش.
۸ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺘ ﺑﻪ ﺷﻞ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ در آﺳﻤﺎن و از آﻧﭽﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ
و آﻧﭽﻪ در آب زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﺴﺎز۹ .در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻫﺎ زاﻧﻮ ﻧﺰن و آن ﻫﺎ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻦ ،زﯾﺮا ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺧﺪای ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺧﺪای ﻏﯿﻮر و ﺣﺴﻮد ﻫﺴﺘﻢ و
ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ دﺷﻤﻨ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻧﺴﻞ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﻢ۱۰ .وﻟ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧ
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ﮐﻪ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ و از اﺣﺎم ﻣﻦ ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺰار ﭘﺸﺖ رﺣﻤﺖ ﻣﮐﻨﻢ.
۱۱

ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ را ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺮ زﺑﺎن ﻧﯿﺎور ،زﯾﺮا ﮐﺴﯿﻪ از ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده

ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺠﺎزات ﻣﮐﻨﺪ.
۱۲

روز ﺳﺒﺖ را ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎش و آﻧﺮا ﻣﻘﺪس ﺑﺪار ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ اﻣﺮ

ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.

۱۳

ﺷﺶ روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺎش و ﻫﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻦ،

۱۴

اﻣﺎ در روز ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ

ﺳﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ اﺳﺖ ،ﻫﯿ ﮐﺎر ﻧﻦ .ﻧﻪ ﺧﻮدت ،ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺖ ،ﻧﻪ ﻏﻼﻣﺖ ،ﻧﻪ
ﮐﻨﯿﺰت ،ﻧﻪ ﮔﺎوت ،ﻧﻪ اﻻﻏﺖ ،ﻧﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت دﯾﺮت و ﻧﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺟﻮار ﺗﺎن زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰت ﻣﺜﻞ ﺧﻮدت ﻓﺮﺻﺘ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۵

ﻓﺮاﻣﻮش

ﻧﻦ ﮐﻪ ﺗﻮ در ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدی و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎ و ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﻮد
ﺗﺮا از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آورد ،ﭘﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ اﻣﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ روز ﺳﺒﺖ را ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨ.
۱۶

ﭘﺪر و ﻣﺎدرت را اﺣﺘﺮام ﮐﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ و ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷ.
۱۷ﻗﺘﻞ ﻧﻦ.
۱۸زﻧﺎ ﻧﻦ.
۱۹دزدی ﻧﻦ.
۲۰ﺑﻪ ﮐﺴ ﺷﻬﺎدت دروغ ﻧﺪه.
۲۱ﺑﻪ زن ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات ﻃﻤ ﻧﻮرز و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ،زﻣﯿﻦ ،ﻏﻼم ،ﮐﻨﯿﺰ ،ﮔﺎو ،اﻻغ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯾﻪ ﻣﺎل
ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ات ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻃﻤ ﻧﻦ«.
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ﺗﺮس ﻣﺮدم
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۲۱ ‐ ۱۸ :۲۰
۲۲

ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ اﺣﺎم را در ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ،اﺑﺮ و ﺗﺎرﯾ ﻏﻠﯿﻆ اﻋﻼم

ﻓﺮﻣﻮد و ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﯿﻔﺰود .او آن ﻫﺎ را ﺑﺮ دو ﻟﻮﺣﮥ ﺳﻨ ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻣﻦ داد.
۲۳

ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺻﺪای او را از ﺗﺎرﯾ ﺷﻨﯿﺪﯾﺪ و ﮐﻮه را ﮐﻪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺷﻌﻠﻪ ور ﺑﻮد دﯾﺪﯾﺪ .ﺑﺎ

ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻣﻦ آﻣﺪﯾﺪ

۲۴

و 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 ﺧﺪا
ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎزﻫﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۵ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺻﺪای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ ،ﺣﺘﻤﺎً ﻣ ﻣﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ آﺗﺶ ﻫﻮﻟﻨﺎک ﻣﺎ را ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ۲۶ ،زﯾﺮا ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺣﺎل ﻫﯿ اﻧﺴﺎﻧ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﺪای زﻧﺪه را ،ﻣﺜﻠﯿﻪ ﻣﺎ ﺷﻨﯿﺪﯾﻢ ،ﺑﺸﻨﻮد و
زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ۲۷ .ﭘﺲ ﺧﻮدت ﺑﺮو و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﮔﻮش ﺑﺪه .ﺑﻌﺪ ﺑﯿﺎ و
ﻫﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻮ .آﻧﺎه ﻣﺎ ﺑﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻮش
ﻣ دﻫﯿﻢ و از آن ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ«.
۲۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﻨﺪ
ﺷﻨﯿﺪم و ﻣ ﭘﺬﯾﺮم۲۹ .اﻣﺎ ای ﮐﺎش ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮ و ﺧﯿﺎل ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻣﻦ ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و
اﺣﺎم ﻣﺮا ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺗﺎ ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ
زﻧﺪﮔ آﺳﻮده و ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۳۰ .ﺣﺎﻻ ﺑﺮو و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد
ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪ۳۱ .اﻣﺎ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﺑﻤﺎن و ﻣﻦ ﺗﻤﺎم اﺣﺎم ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫ و آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ را در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﻣ ﺑﺨﺸﻢ ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ«.
۳۲ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻗﺖ از اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻫﺎ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ۳۳ .ﻃﺮﯾﻖ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﯿﺪ ،زﻧﺪﮔ ﻃﻮﻻﻧ
و آﺳﻮده ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
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ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺰرگ

۶

۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اواﻣﺮ ،ﻓﺮاﯾﺾ و اﺣﺎم او را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﯿﻢ
۲

ﺑﺪﻫﻢ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻤﺎ،
اﻃﻔﺎل و ﻧﻮاﺳﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،اﺣﺎم و
اواﻣﺮ او را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۳ .ﭘﺲ ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ اﺣﺎم او
ﺑﺪﻗﺖ ﮔﻮش داده از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در زﻧﺪﮔ ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ
در آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ ،ﻗﺮار وﻋﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن ،ﻗﻮم ﺑﺰرﮔ ﺷﻮﯾﺪ.
۴

۵

ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺸﻨﻮ :ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺘﺎ و ﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای

ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ دل و ﺗﻤﺎﻣ ﺟﺎن و ﺗﻤﺎﻣ ﻗﻮت ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪار۶ .اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧ را ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﺑﻼغ ﻣﮐﻨﻢ ،در دل ﺧﻮد ﻧﺎﻫﺪار۷ .ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه و ﺧﻮاه در
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷ ﺧﻮاه در ﺑﯿﺮون ،ﺧﻮاه در ﺣﺎل اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﺎﺷ ﺧﻮاه ﺑﯿﺪار ،ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺑﺎرۀ آن ﻫﺎ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻦ۸ .آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﺷﻌﺎری ﺑﺮ دﺳﺖ و ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪ ۹و ﺑﺮ ﺳﺮ در و دروازۀ
ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﻨﻮﯾﺲ.

از ﺑ اﻃﺎﻋﺘ اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﯿﺪ
۱۰وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ وﻋﺪۀ ﻣﺎﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن،
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب داده اﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرﮔ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ
ﻧﺴﺎﺧﺘﻪ اﯾﺪ۱۱ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺎل ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺣﻔﺮ
ﺷﺪه ای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻨﺪه اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺎﻏﻬﺎی زﯾﺘﻮن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻏﺮس ﻧﺮده اﯾﺪ دﺳﺖ
ﯾﺎﺑﯿﺪ ،ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ۱۲ ،اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ
اﺳﯿﺮ ﺑﻮدﯾﺪ ﺑﯿﺮون آورد ،از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ۱۳ .ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﺣﺘﺮام ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺑﻨﺪﮔ او
را ﺑﻨﯿﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎم او ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮرﯾﺪ۱۴ .از ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در
اﻃﺮاف ﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ۱۵ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﻀﻮر دارد،

۱۸ / ۷۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺧﺪای ﻏﯿﻮر و ﺣﺴﻮد اﺳﺖ ،ﻣﺒﺎدا آﺗﺶ ﺧﺸﻢ او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را از
روی زﻣﯿﻦ ﻣﺤﻮ ﮐﻨﺪ.
۱۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻣﯿﺎزﻣﺎﺋﯿﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺴﺎ او را آزﻣﻮدﯾﺪ.

۱۷

ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺑﺪﻗﺖ از

ﻫﺮ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ
ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ۱۸ .آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻧﯿ و در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ اﺟﺮاء ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔ
ﺧﻮب و آﺳﻮده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﺑ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن وﻋﺪه داده اﺳﺖ
ﺑﺮوﯾﺪ .آن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ۱۹و ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن ،ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ،
از ﺳﺮ راه ﺗﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
۲۰در آﯾﻨﺪه وﻗﺘ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ» :ﻣﻌﻨ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﺣﺎم و ﻓﺮاﯾﺾ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﻣﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﭼﯿﺴﺖ؟« ۲۱ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺎ در ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﻮدﯾﻢ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ
ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻢ و وﺣﺸﺘﻨﺎﮐ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ و ﻓﺮﻋﻮن و ﺧﺎﻧﺪان او اﺟﺮاء
ﮐﺮد۲۳ ،ﻣﺎ را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون آورد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
۲۴

ﺳﭙﺲ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ اﺣﺎم او را ﺑﺠﺎ آورﯾﻢ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد

ﺑﺘﺮﺳﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺜﻠﯿﻪ اﻣﺮوز ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،زﻧﺪﮔ ﻃﻮﻻﻧ و ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

۲۵

اﮔﺮ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم

اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﻗﺖ و ﺑﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺠﺎ
آورﯾﻢ ،او از ﻣﺎ راﺿ ﻣ ﺷﻮد«.

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۶ ‐ ۱۱ :۳۴

۷

۱وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﻣﺎﻟ آن ﻣ ﺷﻮﯾﺪ،

ﺑﯿﺎورد ،اﯾﻦ ﻫﻔﺖ ﻗﻮم را ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﻤﺎر و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺳﺮ راه ﺗﺎن
دور ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد :ﺣﺘﯿﺎن ،ﺟﺮﺟﺎﺷﯿﺎن ،اﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺮزِﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن.
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۲ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﻣﻐﻠﻮب ﺳﺎزد ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
آن ﻫﺎ را ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﺮﺣﻢ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ۳ .ﺑﺎ آن ﻫﺎ
ازدواج ﻧﻨﯿﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺷﺎن ازدواج ﮐﻨﻨﺪ۴ ،زﯾﺮا ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺧﻮد از ﻣﻦ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﺮده ﭘﯿﺮو ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﺎه آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ
۵

اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺰودی ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺮدم اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ:
ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی آن ﻫﺎ را ﺑﺸﻨﯿﺪ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را از ﺑﯿﻦ
۶

ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺑﺘﻬﺎی آن ﻫﺎ را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ .زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾ ﻗﻮم ﻣﻘﺪس
ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص او
ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۷

ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﻪ اﻗﻮام دﯾﺮ ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺑﻮدﯾﺪ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ اﻗﻮام ﻧﺒﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را
۸

ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺧﻮرده ﺑﻮد وﻓﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ دﺳﺖ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺧﻮد از اﺳﺎرت
و ﻏﻼﻣ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺸﺪ و از دﺳﺖ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ آزاد ﮐﻨﺪ۹ .ﭘﺲ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺧﺪای ﯾﺎﻧﻪ اﺳﺖ .او ﺧﺪای ﺑﺎوﻓﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ
دوﺳﺘﺪاران ﺧﻮد و آﻧﻬﺎﺋ ﮐﻪ از اﺣﺎم او ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻫﺰاران ﻧﺴﻞ ﻧﺎه ﻣ دارد.
۱۰اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﻨﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۱۱ .ﭘﺲ از
اﺣﺎم ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﯾﺾ او ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﮐﻨﻢ ،ﺑﺪﻗﺖ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮﮐﺎت اﻃﺎﻋﺖ از ﺧﺪا
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺗﺜﻨﯿﻪ (۱۴ ‐ ۱ :۲۸

۱۲اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻫﺎ ﺑﺪﻗﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﺑﻪ ﻋﻬﺪی ﮐﻪ از روی رﺣﻤﺖ ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،وﻓﺎ ﻣﮐﻨﺪ۱۳ .او ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ
ﻣ دارد ،ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎن ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ .او ﺷﻤﺎ و زﻣﯿﻦ ﺗﺎن را ﺑﺎرور و ﺑﺎ ﺛﻤﺮ
ﻣﮐﻨﺪ .ﻏﻠﻪ ،اﻧﻮر ،روﻏﻦ ،ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ ﺗﺎن را در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮد،
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ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ و ﻓﺮاوان ﻣ ﺳﺎزد۱۴ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدم روی زﻣﯿﻦ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و
ﻫﯿﭽﯿ از ﺷﻤﺎ ﺣﺘ ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﻫﻢ ﻧﺎزا ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد۱۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺮض را از
ﺷﻤﺎ دور ﮐﺮده ﻧﻤﮔﺬارد ﺑﻪ آن اﻣﺮاﺿ ﻫﻮﻟﻨﺎﮐ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ دﭼﺎر ﺷﻮﯾﺪ،
ﺑﻠﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﮔﺮدﻧﺪ.

۱۶

ﺗﻤﺎم اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ .ﺑﻪ آن ﻫﺎ رﺣﻢ ﻧﻨﯿﺪ،
ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،ورﻧﻪ در دام ﺧﻄﺮﻧﺎﮐ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.
۱۷ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﻓﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﺮدم اﯾﻦ اﻗﻮام ﺑﯿﺸﻤﺎر اﻧﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ
آن ﻫﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ؟«

۱۸

از آن ﻫﺎ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ .ﻓﻘﻂ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺣﻖ ﻓﺮﻋﻮن

و ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﮐﺮد ﺑﺨﺎﻃﺮ آورﯾﺪ.

۱۹

ﺑﻼﻫﺎی ﻣﺪﻫﺸ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن آورد و ﻣﻌﺠﺰاﺗ را

ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ و دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی او ﺷﻤﺎ را از
ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﻤﯿﻦ رﻓﺘﺎر را ﻫﻢ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧ ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از آن ﻫﺎ
ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪ۲۰ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻼﻫﺎﺋ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ آن ﻋﺪه از دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن
را ﮐﻪ ﻓﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﻧﺪ۲۱ .از آن ﻫﺎ ﻫﺮاس ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﺧﺪای ﺑﺰرگ و ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ اﺳﺖ۲۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ اﻗﻮام را ﺑﺘﺪرﯾ از ﺳﺮ راه ﺗﺎن دور ﻣﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺧﻮد ﺗﺎن ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺮﻋﺖ آن ﻫﺎ
را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا در آﻧﺼﻮرت ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ دﻓﻌﺘﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺧﻄﺮ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﮐﻨﻨﺪ۲۳ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
ﻣ اﻧﺪازد ﺗﺎ ﮐﻪ ﻫﻤ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ۲۴ .او ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺳﭙﺎرد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ
ﻧﺎم ﺷﺎن را از ﺻﻔﺤﮥ زﻧﺪﮔ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزﯾﺪ و ﻫﯿ ﮐﺴ ﻗﺎدر ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻤ را ﻫﻼک ﻣﮐﻨﯿﺪ۲۵ .ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎن را در آﺗﺶ ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ .ﺑﻪ
ﻧﻘﺮه و ﻃﻼﺋ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺘﻬﺎ از آن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻃﻤ ﻧﻨﯿﺪ و آن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺮﯾﺪ ورﻧﻪ
ﺑﻪ دام ﻣ اﻓﺘﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن آن را ﻣﺮوه ﻣ داﻧﺪ۲۶ .ﺑﺘﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن
ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻧﻔﺮﯾﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ .از آن ﻫﺎ ﻧﻔﺮت
ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺣﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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ﺧﺪاوﻧﺪ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ

۸

۱

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺗﺎن اﺑﻼغ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ و از آن ﺑﻪ

دﻗﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮد ﯾ زﻧﺪﮔ
۲

ﻃﻮﻻﻧ و ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺘ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .آن راه درازی را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ در ﻣﺪت ﭼﻬﻞ
ﺳﺎل ﺷﻤﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮد ،ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎ را در ﺳﺨﺘ ﻫﺎ
ﻧﻪ داﺷﺖ و آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻋﺲ اﻟﻌﻤﻠ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﯿﺪ و آﯾﺎ اﺣﺎم
او را ﺑﺠﺎ ﻣ آورﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ۳ .او ﺷﻤﺎ را در ﺳﺨﺘ و ﮔﺮﺳﻨ ﻗﺮار داد و ﺑﻌﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨّﺎ،
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن آن را ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ،ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔ
۴

اﻧﺴﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮراک ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﻠﻤﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .در آن
۵

ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻟﺒﺎس ﺗﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺪ و ﭘﺎﻫﺎی ﺗﺎن را آﺑﻠﻪ ﻧﺰد .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺜﻠﯿﻪ
ﭘﺪر ﭘﺴﺮ ﺧﻮد را ﺗﺄدﯾﺐ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻢ ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،اﺣﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﻃﺮﯾﻖ او را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ و از او ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ۷ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰی ﻣ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺟﻮﯾﻬﺎی آب ،ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎ و درﯾﺎﻫﺎ از دره ﻫﺎ و
ﮐﻮﻫﻬﺎی آن ﺟﺎری اﺳﺖ ـ ۸ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن ﮔﻨﺪم ،ﺟﻮ ،اﻧﻮر ،درﺧﺘﺎن اﻧﺠﯿﺮ ،اﻧﺎر و
زﯾﺘﻮن ،ﻋﺴﻞ ۹و ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧ ﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﯿ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺘﺎج
ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد .درآن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﻨﻬﺎ ،آﻫﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮه ﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮ از ﻣﻌﺎدن ﻣﺲ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۰در آﻧﺠﺎ ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ
ﺑﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﺷﺮ ﻣﮐﻨﯿﺪ.
۱۱اﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ .اﺣﺎم ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﯾﺾ او
را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ۱۲ .وﻗﺘ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺷﻢ ﺗﺎن ﺳﯿﺮ ﺷﻮد و ﺑﺮای
ﺳﻮﻧﺖ ﺧﻮد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی زﯾﺒﺎ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ۱۳و ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ رﻣﻪ ،ﮔﻠﻪ ،ﻧﻘﺮه ،ﻃﻼ و داراﺋ ﺗﺎن
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ۱۴ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻐﺮور ﻧﺸﻮﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از اﺳﺎرت و
ﻏﻼﻣ در ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ۱۵ .او ﺷﻤﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺰرگ و وﺣﺸﺘﻨﺎک و
ﺧﺸ و ﺑ ﻋﻠﻒ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﻣﺎرﻫﺎی ﺳﻤ و ﮔﮋدم ﺑﻮد راﻫﻨﻤﺎﺋ ﮐﺮد .از دل ﺳﻨ ﺧﺎرا ﺑﻪ
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ﺷﻤﺎ آب داد۱۶ .در آن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﻣﻨّﺎ ﮐﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن آن را ﻧﺪﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ را در ﺳﺨﺘ ﻧﻬﺪارد و ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ و در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ۱۷ .ﻫﯿﭽﺎه ﻧﻮﺋﯿﺪ:
»ﻣﻦ ﺑﺎ ﻗﻮت ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد اﯾﻦ ﺛﺮوت را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ام۱۸ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا او اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋ ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺛﺮوت
ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻬﺪی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن داده ﺑﻮد وﻓﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

۱۹

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای

ﺗﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ و از ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر
ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﻫﻼﮐﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤ اﺳﺖ.

۲۰

ﻣﺜﻞ اﻗﻮاﻣ دﯾﺮ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ

ﻣ روﯾﺪ ،زﯾﺮا از ﮐﻼم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮده اﯾﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ از ﺧﺪاوﻧﺪ

۹

۱ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ اﻣﺮوز از درﯾﺎی اردن ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن

ﻃﺮف درﯾﺎ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﯾﺪ .ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺷﻤﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺴﺘﺤﻢ و ﺳﺮﺑﻔﻠ ﮐﺸﯿﺪه دارﻧﺪ۲ .ﻣﺮدان آن ﻫﺎ ﻗﻮی و ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و از
اوﻻدۀ ﻋﻨﺎق ﻏﻮل ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم درﺑﺎرۀ ﺷﺎن ﻣﮔﻔﺘﻨﺪ:
۳

»ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻫﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ «.اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزﻧﺪه ای ﺑﻪ آﻧﺠﺎ وارد ﻣ ﺷﻮد و آن ﻣﺮدم را
ﻣﻐﻠﻮب و ﺳﺮﮐﻮب ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،آﻧﺠﺎ را ﻓﻮراً
ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮدﻣﺶ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ.
۴وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﺗﺎن دور ﮐﻨﺪ ،ﻧﻮﺋﯿﺪ» :ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﺮدم ﻧﯿ ﻫﺴﺘﯿﻢ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آورد ﺗﺎ آن را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ «.ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﺷﺮارت ﻣﺮدم ﺧﻮد آﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را از آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺮون راﻧﺪ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮب و ﺻﺎﻟ ﻫﺴﺘﯿﺪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﺴﺒﺐ
ﺷﺮارت اﻗﻮام آﻧﺠﺎ ﺧﺪای ﺗﺎن آن ﻫﺎ را از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺧﺮاج ﮐﺮد ﺗﺎ وﻋﺪۀ ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ
اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ،ﯾﻌﻨ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب داده ﺑﻮد وﻓﺎ ﮐﻨﺪ۶ .ﺑﺎز ﻣﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
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ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم ﻧﯿ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮب را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ دﻫﺪ.
ﺑﺮﻋﺲ ،ﺷﻤﺎ ﯾ ﻗﻮم ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
۷

ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را در

ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ .از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻣﺪﯾﺪ،
ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻐﺎوت ﮐﺮده اﯾﺪ۸ .ﺣﺘ در ﺣﻮرﯾﺐ ﻫﻢ او را ﺑﺤﺪی ﺧﺸﻤﯿﻦ
ﺳﺎﺧﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد۹ .ﻫﻨﺎﻣ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺘﻢ ﺗﺎ ﻟﻮح ﻫﺎی
ﺳﻨ ،ﯾﻌﻨ ﻟﻮح ﻫﺎی ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺖ ﺑﯿﺮم ،ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
ﮔﺮﺳﻨﻪ و ﺗﺸﻨﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪم.

۱۰‐۱۱

در ﺧﺘﻢ ﻣﺪت آن ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ،ﺧﺪاوﻧﺪ آن دو

ﻟﻮﺣﻪ را ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد اﺣﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻦ داد .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن
اﺣﺎﻣ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎی ﮐﻮه ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ،از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻓﺮﻣﻮد.

۱۲

ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻓﻮراً ﺑﺮﺧﯿﺰ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﺮو ،زﯾﺮا ﻗﻮم ﺗﻮ

ﮐﻪ اﯾﺸﺎﻧﺮا از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آوردی ﻫﻤﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎر زودی از راﻫ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ
آن ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدم اﻧﺤﺮاف ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺘ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ۱۳ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
»اﯾﻦ ﻗﻮم واﻗﻌﺎً ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ۱۴ .ﭘﺲ ﻣﺮا ﺑﺬار ﮐﻪ آن ﻫﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮم و ﻧﺎم ﺷﺎن
را از زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﻣﺤﻮ ﮐﻨﻢ .آﻧﺎه ﺑﺮای ﺗﻮ ﻗﻮم ﻗﻮﯾﺘﺮ و ﺑﺰرﮔﺘﺮ از آن ﻫﺎ ﺑﻮﺟﻮد ﻣ آورم«.
۱۵ﭘﺲ ﻣﻦ در ﺣﺎﻟﯿﻪ دو ﻟﻮﺣﮥ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ از آن ﮐﻮه ﺷﻌﻠﻪ ور ﭘﺎﺋﯿﻦ
ﺷﺪم۱۶ .آﻧﺎه وﻗﺘ ﺑﺖ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ای را ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،دﯾﺪم داﻧﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺳﺘ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎه ورزﯾﺪه اﯾﺪ و ﺧﯿﻠ زود از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮده اﯾﺪ۱۷ .ﻣﻦ
ﻟﻮح ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺘﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺴﺘﻢ۱۸ .ﺑﺎر دﯾﺮ
ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ رو ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎدم .ﻧﻪ ﻧﺎن ﺧﻮردم و ﻧﻪ ﯾ ﻗﻄﺮه
آب ﻧﻮﺷﯿﺪم .زﯾﺮا ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮔﻨﺎه ﺷﻤﺎ و ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺘ ﮐﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﺧﺸﻢ
آوردﯾﺪ۱۹ .ﻣﻦ ﻣ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺷﺪت ﺧﺸﻢ ،ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد ،اﻣﺎ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ دﻋﺎﯾﻢ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد۲۰ .ﯾﺒﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﺎرون ﻫﻢ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و
ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ او را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﻔﺎﻋﺖ او را ﻧﯿﺰ ﮐﺮدم۲۱ .ﺑﻌﺪ ﻣﻦ آن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﮐﻪ
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ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﮔﺮﻓﺘﻢ و در آﺗﺶ ﺳﻮﺧﺘﺎﻧﺪم و آﻧﺮا ذره ذره ﮐﺮده ﺑﻪ ﺧﺎک ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮدم
و ﺧﺎک آن را در ﻧﻬﺮی ﮐﻪ از ﮐﻮه ﺟﺎری ﺑﻮد رﯾﺨﺘﻢ.
۲۲

در ﺗَﺒﻌﯿﺮه ،ﻣﺴﺎ و ﻗﺒﺮوت ﻫﺘﺎوه ﻫﻢ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﯿﺪ.

۲۳

وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺎدِش ﺑﺮﻧﯿ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ام ﺑﺮوﯾﺪ و

آن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯿﺪ «.ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ .ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻧﺮدﯾﺪ
و آواز او را ﻧﺸﻨﯿﺪﯾﺪ۲۴ .از اوﻟﯿﻦ روزی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻠﯿﻪ او ﺑﻐﺎوت
ﻧﻤﻮده اﯾﺪ.
۲۵

ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،ﻣﻦ ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺣﻀﻮر او

رو ﺑﺨﺎک اﻓﺘﺎدم ۲۶و ﺑﺪرﺑﺎر او دﻋﺎ ﮐﺮدم و ﮔﻔﺘﻢ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﻦ ،اﯾﻦ ﻣﺮدم را
ﮐﻪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻤﺖ از ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت دادی۲۷ .ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺖ اﺑﺮاﻫﯿﻢ،
اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﯿﺎد آور و از ﺳﺮﮐﺸ ،ﺷﺮارت و ﮔﻨﺎه اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭼﺸﻢ ﺑﭙﻮش۲۸ ،ورﻧﻪ
ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺑﻮد
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ از آن ﻫﺎ ﻧﻔﺮت داﺷﺖ آن ﻫﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﺮد ﺗﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن
ﻫﻼک ﺷﻮﻧﺪ«.

۲۹

اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺑﺎزوی

ﺗﻮاﻧﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آوردی«.

ﻣﻮﺳ اﺣﺎم دهﮔﺎﻧﻪ را دوﺑﺎره درﯾﺎﻓﺖ ﻣﮐﻨﺪ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۰ ‐ ۱ :۳۴

۱۰

۱آﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :دو ﻟﻮح ﺳﻨ دﯾﺮ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ

ﺑﺘﺮاش و ﯾ ﺻﻨﺪوق ﭼﻮﺑ ﻫﻢ ﺑﺴﺎز و ﺑﻌﺪ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻦ در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﯿﺎ۲ .ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻫﺎ
ﻫﻤﺎن اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﺑﺮ ﻟﻮح ﻫﺎی ﻗﺒﻠ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدم و ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺘ ،دوﺑﺎره
ﻣ ﻧﻮﯾﺴﻢ .آﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ آن دو ﻟﻮﺣﻪ را در ﺻﻨﺪوق ﺑﺬار«.
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۳ﭘﺲ ﻣﻦ ﯾ ﺻﻨﺪوق از ﭼﻮب اﮐﺎﺳ ﺳﺎﺧﺘﻢ ،دو ﻟﻮح ﺳﻨ را ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎی ﻗﺒﻠ
ﺗﺮاﺷﯿﺪم و آن ﻫﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه رﻓﺘﻢ۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﺎن اﺣﺎم دهﮔﺎﻧﻪ را ﮐﻪ وﻗﺘ
ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻮه ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ از ﻣﯿﺎن آﺗﺶ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ،دوﺑﺎره ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﻮﺷﺖ.
۵

آﻧﺎه ﻣﻦ از ﮐﻮه ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪم و ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻟﻮﺣﻪ ﻫﺎ را در ﺻﻨﺪوﻗ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدم

ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
)۶ﺑﻌﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺑﯿﺮوتِ ﺑﻨ ﯾﻌﻘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯿﺮه رﻓﺘﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﻫﺎرون درﮔﺬﺷﺖ و
ﺑﺨﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ و ﭘﺴﺮش ،اَﻟﻌﺎزار ﺑﺠﺎی او ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪ۷ .از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ
ﺧﻮد اداﻣﻪ داده ﺑﻪ ﺟﺪﺟﻮده ﮐﻮچ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﯾﻄﺒﺎت ،ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ دارای ﺟﻮﯾﻬﺎی
۸

آب روان ﺑﻮد رﻓﺘﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن وﻗﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺣﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﺣﻀﻮر او ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و او را ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم
۹

او ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﯿﻦ وﻇﺎﯾﻒ را اﺟﺮاء ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺎﯾﻞ دﯾﺮ ﺳﻬﻤ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ داده ﻧﺸﺪ ،ﭼﻮﻧﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯿﺮاث
آن ﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ(.
۱۰

ﻗﺮارﯾﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﻦ ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﺮای ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز در ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺑﺎﻗ

ﻣﺎﻧﺪم .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ دﻋﺎﯾﻢ را ﻗﺒﻮل ﻓﺮﻣﻮد و ﻧﺨﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ

ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮﺧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺑﺪه و ﻣﺮدم را رﻫﺒﺮی ﮐﻦ ﺗﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را
ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﺎن وﻋﺪه داده ﺑﻮدم ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ«.

ﺗﻮﻗ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۱۲ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ از ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ :از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد
ﺑﺘﺮس ،ﻃﺮﯾﻖ او را دﻧﺒﺎل ﮐﻦ ،او را دوﺳﺖ ﺑﺪار ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ و روح ﺑﻨﺪﮔ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺧﻮد را ﻧﻤﺎ ۱۳و اﺣﺎم او را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺗﻮ اﺑﻼغ ﻣﮐﻨﻢ و ﺑﺮای ﺧﯿﺮ و ﺻﻼح ﺗﻮ
اﺳﺖ ﺑﺠﺎ آور۱۴ .ﻫﺮﭼﻨﺪ آﺳﻤﺎن و ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﯾﻦ آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ ﮐﻪ
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در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ۱۵ ،ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻢ او آﻧﻘﺪر ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﻮ ﻣﺤﺒﺖ
داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ ﻧﺴﻞ آن ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ و اﻣﺮوز ﺧﻮد ﺗﺎن ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻗﻮام دﯾﺮ
ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد و ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه او ﻫﺴﺘﯿﺪ۱۶ .ﭘﺲ ﻣﻄﯿ او ﺑﺎش و از
۱۷

ﺳﺮﮐﺸ و ﻏﺮور دﺳﺖ ﺑﺮدار.

زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﺧﺪای ﺧﺪاﯾﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ

ﺧﺪاوﻧﺪان اﺳﺖ و ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ و ﺗﻮاﻧﺎ و ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ .ﺗﺒﻌﯿﺾ را ﻧﻤ ﭘﺴﻨﺪد و
رﺷﻮه ﻧﻤﮔﯿﺮد.

۱۸

او ﺑﻪ داد ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﻣ رﺳﺪ .ﺑﯿﺎﻧﺎن را دوﺳﺖ ﻣ دارد و

ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ﺗﻬﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ.

۱۹

ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ،

زﯾﺮا ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮدﯾﺪ.
۲۰

از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮس و ﺗﻨﻬﺎ او را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻦ .ﺑﻪ او ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻦ و ﻓﻘﻂ ﺑﻨﺎم او

ﻗﺴﻢ ﺑﺨﻮر.

۲۱

او ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻮ و ﻫﻤﺎن ﺧﺪاﺋ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻮ ﻣﻌﺠﺰات

ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﺗﻮ ﻧﺸﺎن داد.

۲۲

وﻗﺘﯿﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺘﻨﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮ ﺑﻮد،

اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪاﯾﺖ ﺷﻤﺎرۀ ﺗﻮ را ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ

۱۱

۱ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را دوﺳﺖ ﺑﺪار .اواﻣﺮ ،ﻓﺮاﯾﺾ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ او را ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺠﺎ

آور۲ .ﺑﯿﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از روی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗ در ﻣﻮرد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدﯾﺪ و
اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ،ﮐﻪ از ﻃﺮف ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺄدﯾﺐ ﺷﺪﯾﺪ و ﻋﻈﻤﺖ ،ﻗﺪرت،
ﻫﯿﺒﺖ ۳و ﻣﻌﺠﺰات او را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﯾﺪ و دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻋﻮن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺼﺮ و ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم
ﺳﺮزﻣﯿﻦ او ﭼﻪ ﮐﺮد ۴و ﭼﻮﻧﻪ ﺳﭙﺎه او را ﺑﺎ اﺳﭙﺎن و ﻋﺮاده ﻫﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد .آب ﺑﺤﯿﺮۀ
اﺣﻤﺮ را از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و وﻗﺘﯿﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐﻨﻨﺪ ،آب را
دوﺑﺎره ﺟﺎری ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤ ﻏﺮق ﺷﺪﻧﺪ۵ .در ﻃﻮل دوراﻧ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﯾﺪ ﭼﻪ
ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ رﺳﺎﻧﺪ۶ .وﻗﺘ داﺗﺎن و اﺑﯿﺮام ،ﭘﺴﺮان اﻟﯿﺎب ،از ﻗﺒﯿﻠﮥ
رؤﺑﯿﻦ ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﺷﺪﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ دﻫﺎن ﺑﺎز ﮐﺮد و در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
آن ﻫﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﯿﻤﻪ ﻫﺎ و ﻣﺎل و داراﺋ ﺷﺎن در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮد ۷و اﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ
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ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﭽﺸﻢ ﺳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮدﯾﺪ.

ﺑﺮﮐﺎت ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد
۸ﭘﺲ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺪرت آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
۹

ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ زودی وارد آن ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ
ﺟﺎری اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪۀ ﻣﺎﻟﯿﺖ آن را ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن و اوﻻدۀ ﺷﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ،
داد زﻧﺪﮔ ﻃﻮﻻﻧ و ﺧﻮب داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۰

اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺰودی وارد آن

ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺜﻞ زﻣﯿﻦ ﻣﺼﺮ ﮐﻪ از آﻧﺠﺎ آﻣﺪه اﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آن ﺗﺨﻢ ﻣﮐﺎﺷﺘﯿﺪ و ﺑﺎ ﺳﺨﺘ
آﺑﯿﺎری ﻣﮐﺮدﯾﺪ.

۱۱

ﺑﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ از ﮐﻮﻫﻬﺎ و دره ﻫﺎﺋ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آب

ﺑﺎران ﺳﯿﺮاب ﻣ ﺷﻮد ۱۲و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن آن را ﭘﺮورش ﻣﮐﻨﺪ و ﭼﺸﻤﺎن او ﻫﻤﯿﺸﻪ
در ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۱۳اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎم اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را
دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻠﺐ و روح ﺑﻨﺪﮔ او را ﺑﻨﯿﺪ۱۴ ،آﻧﺎه ﺑﺎران را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﺗﺎن در
ﺑﻬﺎر و ﺧﺰان ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب و روﻏﻦ ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۵ .ﭼﺮاﮔﺎﻫﻬﺎ را ﺑﺮای
ﭼﺮﯾﺪن ﮔﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﺎن ﻫﻢ ﻏﺬای ﮐﺎﻓ ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﯾﺪ۱۶ .اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﻓﺮﯾﺐ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ روﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و
ﭘﯿﺮو ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺷﺪه آن ﻫﺎ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ۱۷ .زﯾﺮا در آن ﺻﻮرت ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺧﻮد ﻣ آورﯾﺪ و او درﯾﭽﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ﮐﺮده دﯾﺮ ﺑﺎران ﻧﻤ ﺑﺎرد و زﻣﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ
ﻧﻤ دﻫﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،در آن زﻣﯿﻦ ﺧﻮﺑ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣ روﯾﺪ.
۱۸اﯾﻦ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ از دل و ﺟﺎن ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ و آن ﻫﺎ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻌﺎری
ﺑﻪ دﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺎﻧ ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ ۱۹و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ درﺑﺎرۀ
آن ﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ـ ﺧﻮاه در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮاه در ﺑﯿﺮون ،ﺧﻮاه در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺧﻮاه
ﺑﯿﺪار۲۰ .آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و دروازه ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ۲۱ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن در
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آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﺑﺎﻗ اﺳﺖ زﻧﺪﮔ
ﮐﻨﯿﺪ.
۲۲

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﺣﺎم را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ از دل و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ،

ﺧﺪای ﺗﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،در ﻃﺮﯾﻖ او ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ و از آن اﻧﺤﺮاف ﻧﻨﯿﺪ،

۲۳

آﻧﺎه

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﻗﻮام را ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻗﻮﯾﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﺳﺮ راه ﺗﺎن ﺑﯿﺮون ﻣ راﻧﺪ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﺎی آن ﻫﺎ را ﺗﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ۲۴ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺑﺬارﯾﺪ آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ
ﻣﮔﯿﺮد .ﺳﺎﺣﮥ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺎن از ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺗﺎ ﺑﯿﺎﺑﺎن ،از ﻃﺮف ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﻟﺒﻨﺎن ،از ﻃﺮف
ﺷﺮق ﺗﺎ درﯾﺎی ﻓﺮات و از ﻃﺮف ﻏﺮب ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ وﺳﻌﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

۲۵

ﻫﯿ

ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻗﺮارﯾﻪ وﻋﺪه داده
اﺳﺖ ،در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻗﺪم ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺪ ﺗﺮس ﺷﻤﺎ را در دﻟﻬﺎی ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺟﺎی ﻣ دﻫﺪ.
۲۶ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻗ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺖ ﯾ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ۲۷ .اﮔﺮ از
اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ۲۸ ،اﻣﺎ
ﻫﺮﮔﺎه آن ﻫﺎ را ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ و از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن روﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﭘﯿﺮوی ﺧﺪاﯾﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ
را ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﻣﻮرد ﻟﻌﻨﺖ ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮﯾﺪ.

۲۹

وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ

ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮﮐﺖ را ﺑﺮ ﮐﻮه ﺟﺮزِﯾﻢ و ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل
اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ)۳۰ .ﻃﻮرﯾﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ،اﯾﻨﻬﺎ دو ﮐﻮﻫ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻏﺮب درﯾﺎی اردن ،ﯾﻌﻨ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎﻧ ﻫﺎی ﮐﻪ در ﻋﺮﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟِﻠﺠﺎل زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻠﻮط ﻣﻮره ﻫﻢ در آﻧﺠﺎ
واﻗ اﺳﺖ۳۱ (.وﻗﺘ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﻣ رﺳﯿﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﮐﻨﯿﺪ۳۲ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﯾ ﯾ اﺣﺎﻣ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ از دل و ﺟﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺟﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺮای ﻋﺒﺎدت

۱۲

۱وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﭘﺪران ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ وارد
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ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.
۲

ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻫﺎی ﻋﺒﺎدت ﻣﺮدﻣ را ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را اﺷﻐﺎل ﻣﮐﻨﯿﺪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﭼﻪ در
۳

ﺑﺎﻻی ﮐﻮﻫﻬﺎ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ در زﯾﺮ درﺧﺘﺎن .ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن را وﯾﺮان ﮐﻨﯿﺪ،
ﺳﺘﻮﻧﻬﺎی ﺷﺎن را ﺑﺸﻨﯿﺪ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ آن ﻫﺎ ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﻨﺪ در آﺗﺶ
ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ و ﺑﺘﻬﺎی آن ﻫﺎ را ﺗﻪ ﺗﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﻃﺮه و ﻧﺎم ﺷﺎن را از ﻫﻤﻪ ﺟﺎ
ﻣﺤﻮ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ۴ .ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ،
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻧﻨﯿﺪ۵ ،ﺑﻠﻪ ﺟﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺧﻮدش در ﺑﯿﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ
۶

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ ،ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﺑﺴﺎزﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻣ روﯾﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ و دﯾﺮ
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ده ﻓﯿﺼﺪ داراﺋ ﺗﺎن ،ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺨﺼﻮص ،ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﺬری ،ﻫﺪاﯾﺎی
۷

دﻟﺨﻮاه و اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ ﺗﺎن ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮد
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ و از دﺳﺘﺮﻧ و ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﻣ دﻫﺪ ،ﻟﺬت ﻣ ﺑﺮﯾﺪ.
۸‐۹وﻗﺘ ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ،ﻣ روﯾﺪ و آرام و آﺳﻮده
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﺗﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﻣﺮوز ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ دل ﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻨﯿﺪ.

۱۰

زﻣﺎﻧ ﮐﻪ

از درﯾﺎی اردن ﻋﺒﻮر ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ
داﺧﻞ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آراﻣﺶ ﺑﺪﻫﺪ و از دﺳﺖ دﺷﻤﻨﺎن اﻃﺮاف ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ،
۱۱ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺟﺎﺋ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ او را در آﻧﺠﺎ ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺨﺼﻮص و ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﺬری ﺧﻮد را ﺑﺎ
ده ﻓﯿﺼﺪ داراﺋ ﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﮐﺮدم ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﯿﺎورﯾﺪ۱۲ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮان،
ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ﺗﺎن در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺧﻮﺷ و ﺳﺮور ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ .ﻻوﯾﺎﻧ
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﻫﻢ در ﺧﻮﺷ ﺗﺎن ﺷﺮﯾ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ در زﻣﯿﻦ آﻧﺠﺎ
ﺳﻬﻤ ﻧﺪارﻧﺪ.
۱۳ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺧﻮد را در ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ دل ﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻨﯿﺪ۱۴ ،ﺑﻠﻪ ﻓﻘﻂ
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در ﻣﺤﻠ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﯾ از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻫﺪاﯾﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ۱۵ .اﻣﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ را ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﺷﺎن را ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ
در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ و در ﻫﺮ وﻗﺘ ﮐﻪ دل ﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﻫﺮ ﻗﺪر ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ،
ﺑﺨﻮرﯾﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻏﺰال ﯾﺎ آﻫﻮ را ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻢ
ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

۱۷

۱۶

اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮن آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﺪام از ﻫﺪاﯾﺎ را در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ :ده ﻓﯿﺼﺪ ﻏﻠﻪ،

ﺷﺮاب ،روﻏﻦ ،اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ،ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺬر ﮐﺮده اﯾﺪ،
ﻫﺪاﯾﺎی دﻟﺨﻮاه و ﻫﺪاﯾﺎی ﻣﺨﺼﻮص.

۱۸

اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﮐﻨﯿﺰ ،ﻏﻼم و ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ﯾﺠﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ و در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ۱۹ .ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﺎﻫ ﻻوﯾﺎن را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮﯾﺪ.
۲۰وﻗﺘﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ،ﻗﺮارﯾﻪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺳﺮﺣﺪات ﺗﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﺨﺸﺪ ،ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺨﻮرﯾﺪ۲۱ .اﮔﺮ ﻋﺒﺎدﺗﺎه
از ﺷﻤﺎ دور ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ آزاد ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻠﻪ ﯾﺎ رﻣﮥ ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ،
ﻗﺮارﯾﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ،در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ دل ﺗﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ذﺑ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻮﺷﺖ آن را
ﺑﺨﻮرﯾﺪ۲۲ .ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻏﺰال ﯾﺎ آﻫﻮ را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۲۳ .اﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﺷﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﻪ آن
ﺣﯿﺎت ﻣ ﺑﺨﺸﺪ ،ﻧﺨﻮرﯾﺪ۲۴ ،ﺑﻠﻪ ﺧﻮن را ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ۲۵ ،اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد در زﻧﺪﮔ ﻧﯿﻮﯾ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣ ﺳﺎزد.
۲۶وﻟ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ـ ﺧﻮاه ﻫﺪاﯾﺎی ﻧﺬری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺧﻮاه ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺘﻨ ـ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺎورﯾﺪ۲۷ .ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ
را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﻮن آن را ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﮔﻮﺷﺖ آن
را ﺑﺨﻮرﯾﺪ۲۸ .ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ را اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ
ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﻮﯾ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا اﻧﺠﺎم اﯾﻦ اواﻣﺮ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﻧﯿﻮ اﺳﺖ.
۳۱ / ۷۸
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از ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ
۲۹

وﻗﺘﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﺗﺼﺮف ﻣﮐﻨﯿﺪ ،از ﺳﺮ راه

ﺗﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪ و ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﺮدن ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ،

۳۰

اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺘﺶ

ﺑﺘﻬﺎی ﺷﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻧﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد را ﭼﻮﻧﻪ ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
ﺑﺮوﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺧﺪاﯾﺎن ﺷﺎن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﺪ۳۱ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ اﻫﺎﻧﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ اﻗﻮام ﻧﻔﺮت دارد .آن ﻫﺎ ﺣﺘ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺳﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﻫﺎی ﺷﺎن ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۳۲

ﺗﻤﺎم اواﻣﺮی را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ام ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ .ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻔﺰاﺋﯿﺪ و ﻧﻪ ﭼﯿﺰی را

از آن ﻫﺎ ﮐﻢ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۳

۱اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﻧﺒﯿﺎء و ﯾﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاب وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

وﻋﺪۀ ﻣﻌﺠﺰه ای را ﺑﺪﻫﻨﺪ ۲و آن ﻣﻌﺠﺰه ﻫﻢ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن

ﻣﺮدم دﯾﺮ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪه اﯾﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﯿﻢ۳ «.ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺮف آن ﻫﺎ ﮔﻮش
ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را اﻣﺘﺤﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣ
۴

ﻗﻠﺐ و ﺟﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ .ﺷﻤﺎ ﺗﻨﻬﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﻓﻘﻂ
از او ﺑﺘﺮﺳﯿﺪ ،اﺣﺎم او را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،او را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ و از او ﺟﺪا ﻧﺸﻮﯾﺪ۵ .آن اﻧﺒﯿﺎء ﯾﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮاب ﮐﻪ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد و از
اﺳﺎرت و ﻏﻼﻣ آزاد ﺳﺎﺧﺖ ،ﻓﺘﻨﻪ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺳﻌ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ را از راﻫ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن اﯾﻦ ﻣﺮدم ﺷﺮارت را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﺎک ﻣﮐﻨﯿﺪ.
۶اﮔﺮ ﮐﺴ ﺣﺘ ﺑﺮادر ،ﭘﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ ،زن ﯾﺎ ﺻﻤﯿﻤ ﺗﺮﯾﻦ دوﺳﺖ ﺗﺎن در ﺧﻔﺎ ﺷﻤﺎ را ﻓﺮﯾﺐ
دﻫﺪ و ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺑﯿﺎﻧﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﻢ۷ .ﯾﺎ ﯾ از آن ﻫﺎ ﺷﻤﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﻣﺮدﻣ را ﮐﻪ در

۳۲ / ۷۸
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ﻧﺰدﯾ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﺪاﯾﺎن اﻗﻮام ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ را ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ۸ ،ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮف او ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﺑﻪ او رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﯿﺪ و دﺳﯿﺴﮥ او را
ﻓﺎش ﺳﺎزﯾﺪ۹ .او را ﺑﺸﯿﺪ و دﺳﺖ ﺧﻮد ﺗﺎن اوﻟﯿﻦ دﺳﺘ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﺪ و
ﺑﻌﺪ دﺳﺘﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﻗﻮم.

۱۰

ﺑﺮای اﯾﻨﻪ آن ﻫﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را

از اﺳﺎرت و ﻏﻼﻣ در ﻣﺼﺮ ﻧﺠﺎت داد ،از ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﺳﺎزﻧﺪ.

۱۱

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ از دﺳﯿﺴﮥ آن ﻫﺎ اﻃﻼع ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و دﯾﺮ ﮐﺴ ﺟﺮأت ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮارﺗ ﺷﻮد.
۱۲

اﮔﺮ در ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺮای ﺳﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ

۱۳

ﮐﻪ

اﺷﺨﺎص ﺷﺮﯾﺮ و ﭘﺴﺖ ﻣﺮدم را ﮔﻤﺮاه ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن اﻗﻮام دﯾﺮ را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﻨﺪ،

۱۴

اول ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ آن ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد ﯾﺎ ﻧﻪ.

اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ دارد و ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ زﺷﺘ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ،
۱۵ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺷﻬﺮ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ و ﻣﻮاﺷ آن ﺑﻠ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ۱۶ .ﺑﻌﺪ ﻫﻤﮥ ﻏﻨﺎﯾﻢ
را در ﻣﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺟﻤ ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺴﻮزاﻧﯿﺪ و آن ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ وﯾﺮان ﺑﺎﻗ ﻣﺎﻧﺪه دوﺑﺎره آﺑﺎد ﻧﺸﻮد۱۷ .ﻫﯿ
ﭼﯿﺰی را از آن ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺣﺮام ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺮ
ﺷﻤﺎ رﺣﻢ و ﺷﻔﻘﺖ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﺪ و ﻗﺮارﯾﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن وﻋﺪه داد ،ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ.
۱۸ﺑﺸﺮﻃ ﮐﻪ از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﮐﻨﻢ ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ اوﺳﺖ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.

از راه و روش ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ

۱۴

۱ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﻣﺜﻞ دﯾﺮان در ﻣﺎﺗﻢ ﻣﺮدﮔﺎن ،ﺧﻮد

را زﺧﻤ ﻧﻨﯿﺪ و ﻣﻮی ﭘﯿﺶ روی ﺳﺮ ﺗﺎن را ﻧﺘﺮاﺷﯿﺪ۲ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺎن ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﺪ و او ﺷﻤﺎ را از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص او و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
او ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۳۳ / ۷۸
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ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﻼل و ﺣﺮام
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۴۷ ‐ ۱ :۱۱
۳

ﮔﻮﺷﺖ ﺣﯿﻮان ﺣﺮام را ﻧﺨﻮرﯾﺪ .اﻣﺎ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ :ﮔﺎو،

ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺑﺰ،

۶

۴‐۵

آﻫﻮ ،ﻏﺰال ،ﮔﻮزن و اﻧﻮاع ﺑﺰ ﮐﻮﻫ .ﻫﺮ ﺣﯿﻮاﻧ ﮐﻪ ﺳﻢ آن دو ﺷﻖ اﺳﺖ
۷

و ﻧﺸﺨﻮار ﻣﮐﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ آن را ﺑﺨﻮرﯾﺪ .اﻣﺎ ﺷﺘﺮ ،ﺧﺮﮔﻮش و ﮔﻮرﮐﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ
۸

ﺳﻢ دو ﺷﻖ دارﻧﺪ و ﻧﺸﺨﻮار ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺧﻮک ﻫﻢ ﺳﻢ دو ﺷﻖ
دارد ،وﻟ ﻧﺸﺨﻮار ﻧﻤﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﮔﻮﺷﺖ اﯾﻦ ﺣﯿﻮان را ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻻﺷﮥ آن
دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
۹

از ﺣﯿﻮاﻧﺎﺗ ﮐﻪ در آب زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧ را ﮐﻪ ﭘﺮه و ﻓَﻠَﺲ دارﻧﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﺑﺨﻮرﯾﺪ ۱۰و آﻧﻬﺎﺋ را ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ دو ﭼﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .آن ﻫﺎ ﺣﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۱۱ﻫﺮ ﻧﻮع ﭘﺮﻧﺪه را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ۱۲ ،‐۱۸ﺑﻐﯿﺮ از اﯾﻨﻬﺎ :ﻋﻘﺎب ،ﺑﻮم ،ﺑﺎز ،ﺷﺎﻫﯿﻦ،
ﮐﺮﮔﺲ ،زاغ ،ﺷﺘﺮﻣﺮغ ،ﻣﺮغ ﺑﺤﺮی ،ﻟﻠ ،ﻣﺮغ ﻣﺎﻫﯿﺨﻮار ،ﻣﺮغ ﺳﻘﺎء ،ﻫﺪﻫﺪ و ﺷﺐ ﭘﺮۀ
ﭼﺮﻣ.

۱۹‐۲۰

ﺗﻤﺎم ﺣﺸﺮاﺗ ﮐﻪ ﺑﺎل دارﻧﺪ ،ﺑﻐﯿﺮ از ﻋﺪۀ ﻣﻌﺪودی ،ﺣﺮام ﻫﺴﺘﻨﺪ و آن ﻫﺎ را

ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
۲۱ﺣﯿﻮاﻧ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻃﺒﯿﻌ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرد و ﯾﺎ آن را ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ .ﺧﻮد ﺗﺎن ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،زﯾﺮا ﺷﻤﺎ ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻣﻘﺪس ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﺮه ﯾﺎ ﺑﺰﻏﺎﻟﻪ را در ﺷﯿﺮ ﻣﺎدرش ﻧﭙﺰﯾﺪ.

ﻣﻘﺮرات راﺟ ﺑﻪ ﻋﺸﺮﯾﻪ
۲۲از ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻨﻬﺎی ﺗﺎن ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺪﻫﻢ آن ﻫﺎ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ ۲۳و آن را در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ
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ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﯾﺪ و در ﺣﻀﻮر او ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
اﯾﻦ ﯾﺪﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب ،روﻏﻦ ،اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از
دادن ﯾﺪﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺘﺮام ﮐﻨﯿﺪ.
۲۴

اﮔﺮ ﺟﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺤﯿﺚ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ آﻧﻘﺪر دور ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
۲۵

ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﻞ ﯾﺪﻫﻢ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ،

در آﻧﺼﻮرت آﻧﺮا ﺑﻪ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﭘﻮل را ﺑﻪ ﯾ

ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ.

۲۶

وﻗﺘ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﻮﻟ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ

ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﺎو ،ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،ﺷﺮاب ﯾﺎ ﻣﺸﺮوﺑﺎت دﯾﺮ و ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﮐﻪ دل ﺗﺎن
ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺨﺮﯾﺪ و آﻧﺎه در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺟﺸﻦ
ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺧﻮﺷ ﮐﻨﯿﺪ۲۷ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻻوﯾﺎﻧ را ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ از ﯾﺎد
ﻧﺒﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ از ﻣﻠ و زﻣﯿﻦ ﺳﻬﻤ ﻧﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
۲۸

در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﺸﺮﯾﮥ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺟﻤ ﮐﻨﯿﺪ

۲۹

و

ﺑﻪ ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻠ و زﻣﯿﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻦ آﻧﺠﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ در
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۷ ‐ ۱ :۲۵

۱۵

۱در اﺧﯿﺮ ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻗﺮض ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم دارﯾﺪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ۲ .ﻫﺮ

ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺑﺮادر اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺧﻮد ﻗﺮﺿ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺮﺿ
را ﮐﻪ داده اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﯿﺮد ،زﯾﺮا ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﻗﺮض را ﻟﻐﻮ ﮐﺮده اﺳﺖ۳ .اﮔﺮ ﯾ
ﻧﻔﺮ ﺑﯿﺎﻧﻪ از ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺿﺪار ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺮض ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﯿﺮﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ از
ﻗﻮم ﺧﻮدﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮوض ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﻧﺮا ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
۴ﭘﺲ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
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ﺷﻤﺎ را در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑ ﻧﯿﺎز ﻣ ﺳﺎزد۵ ،وﻟ ﺑﺸﺮﻃ ﮐﻪ از
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺎم او را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ از دل و ﺟﺎن
ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ۶ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮارﯾﻪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ ،ﭼﻨﺪاﻧﻪ
ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ اﻗﻮام دﯾﺮ ﻗﺮض ﺑﺪﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از ﮐﺴ ﻗﺮض
ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺎ اﻗﻮام ﺣﻤﺮاﻧ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،وﻟ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻮﻣﺖ ﻧﻤﮐﻨﻨﺪ.
۷اﮔﺮ ﯾ از ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺗﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ
ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﻖ او دﺳﺖ و دل ﺑﺎز ﺑﺎﺷﯿﺪ ۸و از روی ﻣﯿﻞ و ﺳﺨﺎوت
۹

ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺶ ﺑﻪ او ﻗﺮض ﺑﺪﻫﯿﺪ .اﻣﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ ﻓﺮ ﺑﺪ را در دل ﺧﻮد راه
ﻧﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺎل ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻗﺮض اﺳﺖ ﺑﺰودی ﻓﺮا ﻣ رﺳﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان از دادن
ﻗﺮض ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﺨﺺ ﻣﺤﺘﺎج از ﺗﻮ ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻋﻤﻠﺖ
ﮔﻨﺎه ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮد.

۱۰

ﭘﺲ ،ﺑﺨﺸﺶ ﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ از روی ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ۱۱ .ﭼﻮن
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺷﺨﺎص ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻣﺮ
ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﺮادر ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺴﯿﻦ ﺧﻮد ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ.

رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻏﻼﻣﺎن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۱۱ ‐ ۱ :۲۱

۱۲ﻫﺮﮔﺎه ﯾ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﻬﻮدی ﺗﺎن را ﺑﺨﺮﯾﺪ ،ﭘﺲ از ﺷﺶ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ ،در ﺳﺎل
ﻫﻔﺘﻢ ﺑﺎﯾﺪ او را آزاد ﮐﻨﯿﺪ۱۳ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻏﻼم ﺗﺎن را آزاد ﮐﺮدﯾﺪ ،او را دﺳﺖ ﺧﺎﻟ
ﻧﻔﺮﺳﺘﯿﺪ۱۴ ،ﺑﻠﻪ ﺗﺤﻔﻪ ای از ﮔﻠﻪ ،ﻏﻠﻪ و ﺷﺮاب ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۵ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدﯾﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را آزاد ﮐﺮد و از ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ.
۱۶اﻣﺎ اﮔﺮ ﻏﻼم ﺧﻮاﻫﺶ رﻓﺘﻦ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺗﺎن را دوﺳﺖ
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دارد و از ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮش اﺳﺖ۱۷ ،آﻧﺎه او را ﺑﻪ دم دروازه ﺑﺮده ﮔﻮش او را ﺑﺎ درﻓﺸ
ﺳﻮراخ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻌﺪ از آن او ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻏﻼم ﺗﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺗﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ۱۸ .وﻗﺘ ﻏﻼﻣ را آزاد ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻏﻤﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ
ﻧﯿﻢ ﻣﺰد ﯾ ﮐﺎرﮔﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ.

اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ
۱۹

ﻫﻤﻪ اوﻟﺒﺎری ﻫﺎی ﻧﺮ ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ ﺧﻮد را وﻗﻒ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از

آن ﻫﺎ ﮐﺎر ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﯾﺎ ﭘﺸﻢ آن ﻫﺎ را ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ.

۲۰

ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ را ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ

ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺧﻮد در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ او ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﺨﻮرﯾﺪ.
۲۱اﻣﺎ اﮔﺮ ﺣﯿﻮان ﻣﻌﯿﻮب ﺑﻮده ،ﻟﻨ ﯾﺎ ﮐﻮر ﺑﺎﺷﺪ آن را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ۲۲ .آن را ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﻧﺠﺲ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ از آن
ﺧﻮرده ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﻏﺰال ﯾﺎ آﻫﻮ را ﻣ ﺧﻮرد۲۳ .اﻣﺎ ﺧﻮن آن را ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ آن را ﻣﺜﻞ آب ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ.

ﻋﯿﺪ ﻓﺼ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج (۲۰ ‐ ۱ :۱۲

۱۶

۱در ﻣﺎه اﺑﯿﺐ ﻋﯿﺪ ﻓﺼ را ﺑﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا در

ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻫﻨﺎم ﺷﺐ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون آورد۲ .در ﻋﯿﺪ
ﻓﺼ از رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺗﺎن ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ۳ .ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﺑﺎ ﻧﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺨﻮرﯾﺪ .ﻫﻔﺖ روز ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺎن ﯾﺎدﮔﺎر روزﻫﺎی ﻣﺸﻘﺖ ﺑﺎر ﺷﻤﺎ در
ﻣﺼﺮ و ﺧﺎﻃﺮۀ روزی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﻪ ﻣﺼﺮ را ﺗﺮک ﮐﺮدﯾﺪ۴ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ﻣﺪت ﻫﻔﺖ روز
ﻧﺒﺎﯾﺪ ذره ای از ﻧﺎن ﺧﻤﯿﺮﻣﺎﯾﻪ دار در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻓﺼ
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را ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻤﺎن ﺷﺒ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﺗﺎ ﺻﺒ روز دﯾﺮ ﭼﯿﺰی از آن ﺑﺎﻗ
ﻧﻤﺎﻧﺪ.
۵‐۶

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻓﺼ را در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ

ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ در ﺟﺎی دﯾﺮی در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ .ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﻓﺼ را ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب ذﺑ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا در وﻗﺖ ﻏﺮوب ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ.
۷ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ را در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺑﭙﺰﯾﺪ و ﺻﺒ
روز ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ۸ .ﻣﺪت ﺷﺶ روز ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ﺑﺨﻮرﯾﺪ .در
روز ﻫﻔﺘﻢ ﻫﻤﮥ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺟﻤ ﺷﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿ ﮐﺎر دﯾﺮ
دﺳﺖ ﻧﺰﻧﯿﺪ.

ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺮوج ۲۲ :۳۴؛ ﻻوﯾﺎن (۲۱ ‐ ۱۵ :۲۳
۹‐۱۰

ﻫﻔﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ درو ،ﻋﯿﺪ دﯾﺮی را ﮐﻪ ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣ ﺷﻮد

در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻋﯿﺪ ﻫﺪﯾﻪ ﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﺼﻮرت دﻟﺨﻮاه
و ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ ۱۱و ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان،
ﻏﻼم و ﮐﻨﯿﺰ ،ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎن ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه
زﻧﺎن در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ در ﺣﻀﻮر او
ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ۱۲ .ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدﯾﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ اﺣﺎم را
از دل و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.

ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۴۳ ‐ ۳۳ :۲۳

۱۳ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ را ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺧﺮﻣﻦ ﺗﺎن را ﺟﻤ ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺮای ﻫﻔﺖ روز ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﯿﺪ.
۱۴اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻏﻼم ،ﮐﻨﯿﺰ ،ﻻوﯾﺎن ،ﺑﯿﺎﻧﺎن ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺟﺸﻦ
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ﺑﯿﺮﯾﺪ۱۵ .اﯾﻦ ﻋﯿﺪ را ﺑﻪ اﺣﺘﺮام ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ او اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ
ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﺧﻮش ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را در ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎر ﺗﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ.
۱۶

ﻣﺮدان ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻫﺮ ﺳﺎل در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ او اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ

ﻋﯿﺪ ﻧﺎن ﻓﻄﯿﺮ ،ﻋﯿﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ و ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﻧﺪ.

۱۷

ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﻗﺮار ﺗﻮاﻧﺎﺋ و

ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﮐﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او داده اﺳﺖ ،ﻫﺪﯾﻪ ﺑﺪﻫﺪ.

ﻗﻀﺎت و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ دوﻟﺘ
۱۸ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾ از ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺎن در ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﻗﻀﺎت
و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ را ﺑﻤﺎرﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم را ﻋﺎدﻻﻧﻪ داوری ﮐﻨﻨﺪ.

۱۹

ﺑ ﻋﺪاﻟﺘ ﻧﻨﯿﺪ ،ﻃﺮﻓﺪاری

ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و رﺷﻮه ﻧﯿﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا رﺷﻮه ﺣﺘ ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺮدم داﻧﺎ و ﺻﺎدق را ﮐﻮر ﻣﮐﻨﺪ و
اﺷﺨﺎص راﺳﺘﻮ را دروﻏﻮ ﻣ ﺳﺎزد.

۲۰

از ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ و ﻣﺎﻟ آن ﺷﻮﯾﺪ.

ﻣﺤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ
۲۱ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺘﻮن ﺑﺖ اَﺷﯿﺮه را در ﮐﻨﺎر ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ۲۲و ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﻫﯿ ﺳﺘﻮن ﺳﻨ را ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن از آن ﻧﻔﺮت دارد.

۱۷

۱ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﮐﻪ ﻣﻌﯿﻮب و ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن

ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮوه اﺳﺖ.

۲‐۳اﮔﺮ ﯾ از ﺷﻤﺎ ،ﺧﻮاه ﻣﺮد ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاه زن ،در ﯾ از ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن زﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ
و ﭘﯿﻤﺎن او را ﺑﺸﻨﺪ و ﺑﺮود ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﯾﺎ آﻓﺘﺎب ،ﻣﻬﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﮐﻪ ﻣﻦ ﻣﻨ
ﮐﺮده ام ،ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ۴ ،وﻗﺘ ﺷﻤﺎ از آن ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯾﺪ ،اول ﺧﻮب ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻌﻠﻮم
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ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎر زﺷﺘ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﺮ زده اﺳﺖ۵ ،آﻧﻮﻗﺖ آن ﻣﺮد ﯾﺎ زن ﮔﻨﺎﻫﺎر را در
ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺑﺒﺮﯾﺪ و ﺳﻨﺴﺎرش ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد۶ .اﻣﺎ ﺣﻢ اﻋﺪام ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت دو ﯾﺎ ﺳﻪ
ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﺻﺎدر ﺷﻮد .ﺷﻬﺎدت ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ۷ .اول ﺷﺎﻫﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای
ﮐﺸﺘﻦ او ﺳﻨﻬﺎ را ﭘﺮﺗﺎب ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺤﯿﻂ از ﮔﻨﺎه و ﺷﺮارت
ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮد.

ﻗﻀﺎت و ﮐﺎﻫﻨﺎن
۸

اﮔﺮ ﺣﻞ ﺑﻌﻀ از ﻗﻀﺎﯾﺎ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻗﺘﻞ ،ﺟﺮاﺣﺖ و ﻫﺮ ﻧﻮع دﻋﻮای دﯾﺮ ﺑﺮای ﻗﻀﺎت
۹

ﻣﺤﻠ ﻣﺸﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آﻧﺎه ﻓﻮراً ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ﺑﺮوﯾﺪ .در
آﻧﺠﺎ از ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺧﺎﻧﺪان ﻻوی و ﻗﺎﺿ وﻗﺖ ﻣﺸﻮره ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ در آن ﻣﻮرد ﭼﻪ
ﻓﯿﺼﻠﻪ ﻣﮐﻨﻨﺪ۱۰ .آﻧﻮﻗﺖ ﻫﺮﭼﻪ آن ﻫﺎ رأی ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ ﻋﯿﻨﺎً ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰ را
اﺟﺮاء ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ۱۱و ﻫﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﻨﯿﺪ۱۲ .اﮔﺮ
ﮐﺴ از ﻓﯿﺼﻠﮥ ﻗﺎﺿ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﻦ ﮐﻪ ﺧﺎدم ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ اﻣﺘﻨﺎع ورزد ،آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ
ﺷﻮد ﺗﺎ اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﺮارت ﭘﺎک ﮔﺮدد۱۳ .آﻧﻮﻗﺖ ﻫﻤ ﺧﺒﺮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﮐﺴ ﺟﺮأت
ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ رأی ﻣﺤﻤﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﯿﺰان اﻗﺘﺪار ﭘﺎدﺷﺎه
۱۴وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ،ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮ
ﺑﯿﻔﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ اﻗﻮام اﻃﺮاف ﺗﺎن ﯾ ﭘﺎدﺷﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۵ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ .آن ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﻮم ﺧﻮد ﺗﺎن
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﯿﺎﻧﻪ ای را ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﻮﯾﺶ ﺳﺎزﯾﺪ۱۶ .او ﺑﺮای ﺧﻮد
اﺳﭙﻬﺎی زﯾﺎد ﺟﻤ ﻧﻨﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ اﺳﭗ ﺑﯿﺎورد ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﺑﺮﻧﺮدﯾﺪ۱۷ .او دارای زﻧﻬﺎی زﯾﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﺒﺎدا از
ﺧﺪاوﻧﺪ دل ﺑﺮﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﻼ و ﻧﻘﺮۀ زﯾﺎد ﺑﯿﻨﺪوزد۱۸ .وﻗﺘ ﺑﺮ ﺗﺨﺖ
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ﭘﺎدﺷﺎﻫ ﻧﺸﺴﺖ ،ﯾ ﻧﺴﺨﻪ از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻻوی اﺳﺖ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ۱۹ .او آن را ﻧﺰد ﺧﻮد ﻧﻬﺪارد و در ﺗﻤﺎم روزﻫﺎی ﻋﻤﺮ ﺧﻮد آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ
ﯾﺎد ﺑﯿﺮد و از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺘﺮﺳﺪ و اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ او را از دل و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ
آورد.

۲۰

ﺧﻮد را از ﻣﺮدم دﯾﺮِ ﻗﻮم ﺧﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺪاﻧﺪ و از اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ

او و اوﻻده اش ﺳﺎﻟﯿﺎن درازی ﺑﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻬﻢ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻻوﯾﺎن

۱۸

۱

ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻻوی و ﺳﺎﯾﺮ ﻻوﯾﺎن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻠ و زﻣﯿﻨ در اﺳﺮاﺋﯿﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۲

ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ .آن ﻫﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻠ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻗﺮارﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮد ،ﺧﻮد او ﻣﯿﺮاث آن ﻫﺎ اﺳﺖ
۳

وﻗﺘ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی را ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﻧﻪ ،دو اﻻﺷﻪ و ﺷﻤﺒﮥ آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن
۵

۴

ﺑﺪﻫﯿﺪ .ﻣﯿﻮۀ اول ﻏﻠﻪ ،ﺷﺮاب و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺸﻢ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺗﺎن ﺳﻬﻢ آن ﻫﺎ اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی را از ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﺑﺮای
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻨﻨﺪ.
۶ﻫﺮ ﻓﺮد ﻻوی از ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان
ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺎﯾﺪ ۷و ﺑﺤﯿﺚ ﮐﺎﻫﻦ ،ﻣﺜﻞ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﺑﻨﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ۸ .در ﺧﻮراک اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻣﺴﺎوی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻫﻢ ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده اش ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪارد.

از روش و رواج ﺑﯿﺎﻧﺎن ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ
۹وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ وارد ﺷﺪﯾﺪ ،اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از
رﺳﻮم و رواج زﺷﺖ ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ۱۰ .ﭘﺴﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺗﺎن را ﺑﺮ آﺗﺶ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه
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ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻧﻨﯿﺪ .از ﻓﺎﻟﯿﺮی ،ﻏﯿﺒﻮﺋ ،رﻣﺎﻟ و ﺟﺎدوﮔﺮی ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ۱۱ .ﻣﺜﻞ آن ﻫﺎ از ﺳﺤﺮ
و ﺟﺎدو ﮐﺎر ﻧﯿﺮﯾﺪ و از ارواح ﻣﺮدﮔﺎن و اﺟﻨﻪ ﻣﺸﻮره ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ۱۲ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ از اﯾﻦ
اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻧﻔﺮت دارد و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎی زﺷﺖ آن ﻣﺮدم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺎن آن ﻫﺎ را از ﺳﺮ راه ﺗﺎن ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﺪ.

۱۳

ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۴

اﯾﻦ

ﻣﺮدﻣ ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻏﯿﺒﻮﺋ و ﻓﺎﻟﯿﺮی ﮔﻮش ﻣ دﻫﻨﺪ ،وﻟ
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﺟﺎزه ﻧﻤ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻫﺎﺋ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.

وﻋﺪۀ ﻇﻬﻮر ﯾ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳ
۱۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن از ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﺒ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ او ﮔﻮش

ﺑﺪﻫﯿﺪ۱۶ .روزی ﮐﻪ در ﭘﺎﺋﯿﻦ ﮐﻮه ﺣﻮرﯾﺐ ﺟﻤ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﮔﻔﺘﯿﺪ» :اﮔﺮ ﺑﺎر دﯾﺮ آواز
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و ﯾﺎ آن آﺗﺶ ﻣﻬﯿﺐ را ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ،از ﺗﺮس ﻣ ﻣﯿﺮﯾﻢ۱۷ «.آﻧﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد» :آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺑﺠﺎ اﺳﺖ۱۸ .ﻣﻦ از ﺑﯿﻦ آن ﻫﺎ ﻧﺒ ای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮ ﺑﺮای
ﺷﺎن ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ .او ﺳﺨﻨﻮی ﻣﻦ ﺑﻮده ﺑﻪ او ﯾﺎد ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭼﻪ ﺑﻮﯾﺪ۱۹ .ﮐﺴ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﭘﯿﺎم آن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﻮش ﻧﺪﻫﺪ ﺟﺰا ﻣ ﺑﯿﻨﺪ۲۰ .ﻫﺮ ﻧﺒ ای ﮐﻪ
ﺑﻮﯾﺪ ﭘﯿﺎم او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﮐﺴ ﺑﻪ دروغ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﻮی ﻣﻦ
اﺳﺖ ﺳﺰاﯾﺶ ﻣﺮگ اﺳﺖ۲۱ «.ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﭼﻄﻮر ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎم از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا
اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟« ۲۲راه ﺛﺒﻮت آن اﯾﻨﺴﺖ :ﻫﺮﮔﺎه ﯾ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻮﯾﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ای ﻧﺪﻫﺪ،
ﭘﯿﺎم او از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ و آن ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ از دل ﺧﻮد ﺣﺮف ﻣ زﻧﺪ .ﭘﺲ از او ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ.

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺎه
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﻋﺪاد ۳۴ ‐ ۹ :۳۵؛ ﯾﻮﺷ(۹ ‐ ۱ :۲۰ 

۱۹

۱وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ از ﺑﯿﻦ

ﺑﺒﺮد و ﺷﻤﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﯾﺪ۲ ،‐۳آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾ ﺷﻬﺮ را ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ
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ﺗﺎ اﮔﺮ ﮐﺴ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ در آﻧﺠﺎ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ۴ .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ
ﺗﺼﺎدﻓﺎً ﺷﺨﺼ را ﮐﻪ ﺑﺎ او دﺷﻤﻨ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﺪ در ﯾ از آن ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮار ﮐﺮده
ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد۵ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺧﻮد ﺑﺮای آوردن ﻫﯿﺰم ﺑﻪ ﺟﻨﻞ ﺑﺮود و در وﻗﺖ
ﺷﺴﺘﻦ ﭼﻮب ﺳﺮ ﺗﺒﺮ از دﺳﺘﻪ اش ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ اش ﺷﻮد ،ﻗﺎﺗﻞ در ﯾ از
۶

اﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮار ﮐﺮده ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد .ﻫﺮﮔﺎه ﺗﻨﻬﺎ ﯾ ﺷﻬﺮ و ﻣﺴﺎﻓﮥ آن زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
۷

ﻣﺪﻋ ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺪ و او را ﺑﺸﺪ ،از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻪ
ﺷﻬﺮ را در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
۸

اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻗﺮار وﻋﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن داده اﺳﺖ ﺣﺪود ﺷﻤﺎ را وﺳﻌﺖ
۹

ﺑﺨﺸﺪ و ﺗﻤﺎم آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ را ﻃﺒﻖ وﻋﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﮥ اﯾﻦ اﺣﺎﻣ ﮐﻪ
اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﮐﻨﻢ از دل و ﺟﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را دوﺳﺖ
ﺑﺪارﯾﺪ و در راه او ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ و ﺳﻪ ﺷﻬﺮِ ﭘﻨﺎﻫﺎه دﯾﺮ ﻫﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ،

۱۰

ﺗﺎ در اﯾﻦ

ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﺧﻮن ﺑﯿﻨﺎﻫ رﯾﺨﺘﻪ ﻧﺸﻮد و ﺧﻮن ﮐﺴ
ﺑﻪ ﮔﺮدن ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
۱۱

اﻣﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﺑﺎ ﮐﺴ دﺷﻤﻨ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و او را ﺑﺸﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﯾ از آن ﺷﻬﺮﻫﺎ

ﻓﺮار ﮐﻨﺪ،

۱۲

در آن ﺻﻮرت رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ﺗﺎ او را از آﻧﺠﺎ

ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺪﻋ ﺧﻮن ﻣﻘﺘﻮل ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ او را ﺑﺸﺪ۱۳ .ﺑﺮ او رﺣﻢ ﻧﻨﯿﺪ و
ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺮاﺋﯿﻞ را از ﺧﻮن ﺑﯿﻨﺎه ﭘﺎک ﺳﺎزﯾﺪ ﺗﺎ در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﺣﺪود زﻣﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ
۱۴وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ وارد ﺷﺪﯾﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺣﺪ ارﺛ
زﻣﯿﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮥ ﺗﺎن را ﮐﻪ از ﻗﺪﯾﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﯿﺪ.
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ﺷﻬﺎدت در ﻣﺤﻤﻪ
۱۵

ﺷﻬﺎدت ﯾ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ را ﺑﻪ ﺟﺮﻣ ﻣﺤﻮم ﮐﻨﯿﺪ .ﺣﺪ اﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ دو ﯾﺎ ﺳﻪ
۱۶

ﻧﻔﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺪروغ ﺷﻬﺎدت ﺑﺪﻫﺪ و ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺼ را ﺣﯿﻦ

ارﺗﺎب ﺟﺮﻣ دﯾﺪه اﺳﺖ،

۱۷

ﻫﺮدو ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻫﻨﺎن و ﻗﻀﺎت

ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺮده ﺷﻮﻧﺪ۱۸ .ﻗﻀﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺪﻗﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ دروغ ﻣﮔﻮﯾﺪ۱۹ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎن ﺟﺰا را ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮاﺳﺖ آن ﺷﺨﺺ دﯾﺮ ﺑﻪ
آن ﻣﺤﻮم ﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮارت را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﺎک ﻣﮐﻨﯿﺪ۲۰ .آﻧﺎه ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮدم
وﻗﺘ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ و ﮐﺴ ﺟﺮأت ﻧﻤﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘ
ﺷﻮد.

۲۱

در ﻣﻮرد او رﺣﻢ ﻧﻨﯿﺪ و ﺣﻢ ﺗﺎن اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ :ﺟﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺎن ،ﭼﺸﻢ در

ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ،دﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻧﺪان ،دﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺖ و ﭘﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺎ.

ﻣﻘﺮرات ﺟﻨ

۲۰

۱وﻗﺘ ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣ روﯾﺪ و ﻟﺸﺮ دﺷﻤﻦ را ﺑﺎ اﺳﭙﻬﺎ و ﻋﺮاده ﻫﺎی ﺟﻨ آن ﻫﺎ

ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺧﻮد ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را از ﻣﺼﺮ
ﺑﯿﺮون آورد ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ۲ .ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨ ﺑﺮوﯾﺪ ،ﮐﺎﻫﻨ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﭙﺎه
ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ۳ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ای ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺟﻨ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دﺷﻤﻦ ﻣ روﯾﺪ .ﮐﻢ دل ﻧﺸﻮﯾﺪ ،ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ ،وﺣﺸﺖ ﻧﻨﯿﺪ و ﺑﺎﺟﺮأت ﺑﺎﺷﯿﺪ۴ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ رود ،ﺑﺎ دﺷﻤﻦ ﻣ ﺟﻨﺪ و ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺮوز ﻣ ﺳﺎزد«.
۵ﺑﻌﺪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم ،ﻣﺮدان ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده ﺑﻮﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﻧﻮ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻨﻮز آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد
و ﮐﺲ دﯾﺮی آن را ﺗﻘﺪﯾﺲ ﮐﻨﺪ۶ .ﻫﺮﮔﺎه ﮐﺴ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ ﻏﺮس ﮐﺮده و ﻫﻨﻮز ﻣﯿﻮۀ آن را
ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺨﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا در ﺟﻨ ﺑﻤﯿﺮد و ﮐﺲ دﯾﺮی از ﻣﯿﻮۀ آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ۷ .اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺪه و ﻫﻨﻮز ﻋﺮوﺳ ﻧﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ
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ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺒﺎدا در ﺟﻨ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد و آن دﺧﺘﺮ زن ﺷﺨﺺ
دﯾﺮی ﺷﻮد۸ «.ﺑﻌﺪ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﺳﭙﺎه ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﯾﺎ ﮐﺴ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﺟﻨ ﺑﺘﺮﺳﺪ؟ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺼ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد ،ﻣﺒﺎدا روﺣﯿﮥ دﯾﺮان را ﺿﻌﯿﻒ ﺳﺎزد۹ «.وﻗﺘ ﮔﻔﺘﺎر
ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم ﺑﭙﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ ،آﻧﺎه ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧ را ﺑﺮای ﺳﭙﺎه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
۱۰ﭼﻮن ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣ ﺟﻨﯿﺪ ﻧﺰدﯾ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،اوﻟﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدم آن ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮﻧﺪ۱۱ .ﻫﺮﮔﺎه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻤﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ داﺧﻞ
ﺷﻮﯾﺪ و ﻣﺮدم آن را اﺳﯿﺮ ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻨﻨﺪ۱۲ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﺸﺪﻧﺪ و
ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻤﺎ آن ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

۱۳

و وﻗﺘ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای

ﺗﺎن آن ﺷﻬﺮ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ،ﻫﻤﻪ ﻣﺮدان آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

۱۴

اﻣﺎ زﻧﺎن ،اﻃﻔﺎل ،ﮔﻠﻪ و

رﻣﻪ و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی را ﮐﻪ در آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻬﺪارﯾﺪ .ﺗﻤﺎم ﻏﻨﺎﯾﻤ را ﮐﻪ از
دﺷﻤﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
داده اﺳﺖ۱۵ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺮﻫﺎﺋ ﮐﻪ از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد دور ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﯿﺪ.
۱۶

اﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎی آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﻫﯿ زﻧﺪه ﺟﺎﻧ را

زﻧﺪه ﻧﺬارﯾﺪ.

۱۷

ﻫﻤﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﯾﺪ ـ ﺣﺘﯿﺎن ،اﻣﻮرﯾﺎن ،ﮐﻨﻌﺎﻧﯿﺎن ،ﻓﺮزﯾﺎن ،ﺣﻮﯾﺎن و

ﯾﺒﻮﺳﯿﺎن را ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ۱۸ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی
زﺷﺖ آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﯿﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﻣﺮﺗﺐ ﮔﻨﺎه ﻧﺸﻮﯾﺪ.
۱۹وﻗﺘ ﺷﻬﺮی ﺑﺮای ﯾ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧ در ﻣﺤﺎﺻﺮۀ ﺗﺎن ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ،درﺧﺘﺎن ﻣﯿﻮه دار آﻧﺠﺎ
را ﻗﻄ ﻧﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﯿﻮۀ آن ﻫﺎ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،اﻣﺎ درﺧﺘﺎن را از ﺑﯿﻦ ﻧﺒﺮﯾﺪ ،زﯾﺮا
درﺧﺘﺎن دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ۲۰ .ﻓﻘﻂ درﺧﺘﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣ داﻧﯿﺪ ﻣﯿﻮه ﺑﺎر ﻧﻤ آورﻧﺪ ،ﻗﻄ ﮐﻨﯿﺪ
و از ﭼﻮب آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻨﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺮﯾﺪ.

۴۵ / ۷۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﻣﻘﺮرات ﻗﺘﻠ ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻠﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ

۲۱

۱

در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﺟﺴﺪ ﻣﻘﺘﻮﻟ را
۲

ﮐﻪ ﻗﺎﺗﻠﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ ،در ﺻﺤﺮا ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ،آﻧﺎه رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان و ﻗﻀﺎت ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻓﻪ ای را
ﮐﻪ ﺟﺴﺪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻃﺮاف اﻧﺪازه ﮐﺮده ﻧﺰدﯾﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
۳ﺑﻌﺪ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺮ ﻧﺰدﯾ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ای را ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﯾﻮﻏ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺶ ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺸﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺮﻧﺪ ۴و آن را ﺑﻪ دره ای ﺑﺒﺮﻧﺪ ﮐﻪ دارای آب ﺟﺎری ﺑﻮده وﻟ در زﻣﯿﻦ آن ﻗﻠﺒﻪ و
ﮐﺸﺖ و ﮐﺎر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ ﮔﺮدن ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ را ﺑﺸﻨﻨﺪ۵ .ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻻوی ﻫﻢ ﺑﻪ
آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﻧﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ آن ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺣﻀﻮر او ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
۶

ﺑﻪ ﻧﺎم او ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و دﻋﻮاﻫﺎ و ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻋﺪﻟ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﺗﻤﺎم
۷

رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان آن ﺷﻬﺮ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻی ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و ﺑﻮﯾﻨﺪ» :دﺳﺘﻬﺎی ﻣﺎ
ﺧﻮن اﯾﻦ ﻣﻘﺘﻮل را ﻧﺮﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﺑﻮده اﯾﻢ۸ .ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﮐﻪ ﺗﻮ ﻧﺠﺎت داده ای ﺑﺒﺨﺶ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﺮد ﺑﮔﻨﺎﻫ ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻦ«.
آﻧﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﻮن ﺑﯿﻨﺎﻫ ﮐﻪ رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﯿﺪ۹ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی
از اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،از اﯾﻦ ﮔﻨﺎه ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.

ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ اﺳﯿﺮ
۱۰وﻗﺘ ﺑﺠﻨ دﺷﻤﻦ ﻣ روﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﻓﺎﺗ ﺳﺎﺧﺘﻪ دﺷﻤﻨﺎن را
ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﮐﻨﺪ۱۱ ،اﮔﺮ در ﺑﯿﻦ اﺳﯿﺮان دﺧﺘﺮ زﯾﺒﺎﺋ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﻋﺎﺷﻖ او ﺑﺸﻮﯾﺪ
و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﺎ او ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﯿﺪ۱۲ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎن ﺑﺒﺮﯾﺪ .او ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﺧﻮد را
ﺑﺘﺮاﺷﺪ ،ﻧﺎﺧﻨﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺮد ۱۳و ﻟﺒﺎس ﺧﻮد را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﯾ ﻣﺎه ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای
ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺎﺗﻢ ﺑﯿﺮد .ﭘﺲ از آن ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ او را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮد اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﯿﺪ.
۱۴ﭘﺴﺎﻧﺘﺮ اﮔﺮ از او راﺿ ﻧﺸﺪﯾﺪ او را آزاد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﮐﻨﯿﺰ ﺑﺎ
او رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﯾﺪ.
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ﺣﻖ ﻓﺮزﻧﺪ اوﻟﺒﺎری
۱۵

ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼ دو زن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ دو ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮ ﺷﻮد و ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮش ﻓﺮزﻧﺪ زن

ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻧﺒﺎﺷﺪ،

۱۶

آن ﺷﺨﺺ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺣﺼﮥ ﻣﯿﺮاث ﺳﻬﻢ زﯾﺎدﺗﺮی ﺑﻪ ﭘﺴﺮ

ﮐﻮﭼﺘﺮ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨ ﻓﺮزﻧﺪ زﻧ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارد ،ﺑﺪﻫﺪ.

۱۷

او ﺑﺎﯾﺪ دو ﺣﺼﻪ از داراﺋ ﺧﻮد

را ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ارﺷﺪ او و ﺷﺮﻋﺎً ﻣﺴﺘﺤﻖ اﺳﺖ ،ﺑﺪﻫﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او ﭘﺴﺮ زن
ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻧﺒﺎﺷﺪ.

ﭘﺴﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن
۱۸اﮔﺮ ﺷﺨﺼ ﭘﺴﺮ ﺳﺮﮐﺶ و ﻧﺎ ﻓﺮﻣﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﺮزﻧﺶ ﻫﺎی ﻣﺮر ،ﺑﺎزﻫﻢ
از واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﺪ۱۹ ،ﭘﺲ ﭘﺪر و ﻣﺎدرش او را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﯿﺶ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ
ﺑﺒﺮﻧﺪ

۲۰

و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﻣﺎ ﺳﺮﮐﺶ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎن اﺳﺖ .از ﻣﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﮐﻨﺪ.

ﭘﻮل را ﺑﯿﻬﻮده ﺿﺎﯾ ﻣ ﺳﺎزد و ﺷﺮاﺑﺨﻮر اﺳﺖ۲۱ «.آﻧﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ او را ﺳﻨﺴﺎر
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺷﻤﺎ ﺷﺮارت را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد دﻓ ﻣﮐﻨﯿﺪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺗﺮﺳﯿﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﺮ
۲۲ﻫﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺰای آن ﻣﺮگ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از اﻋﺪام ﺟﺴﺪ او را ﺑﻪ
درﺧﺘ ﺑﯿﺎوﯾﺰﻧﺪ۲۳ .اﻣﺎ ﺟﺴﺪ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﺎﻻی درﺧﺖ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻪ او را در ﻫﻤﺎن
روز دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﺖ آوﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻠﻌﻮن ﺧﺪا اﺳﺖ .ﭘﺲ
ﺟﺴﺪ او را دﻓﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﻧﺠﺲ ﻧﺸﻮد.

۲۲

۱اﮔﺮ ﮔﺎو ﯾﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﯾ از ﺑﺮادران اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺗﺎن را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺮدان اﺳﺖ ،آن

را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ۲ .اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ آن در ﻧﺰدﯾ ﺷﻤﺎ ﺳﻮﻧﺖ
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ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﮐﯿﺴﺖ ،آﻧﻮﻗﺖ آن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎن ﺑﺮده و در آﻧﺠﺎ
ﻧﺎﻫﺶ دارﯾﺪ و وﻗﺘ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﭘﯿﺪا ﺷﻮد آن را ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﯿﺪ۳ .وﻗﺘ اﻻغ ،ﻟﺒﺎس
و ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﮐﻪ از ﮐﺴ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ آن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ
از ﮐﻤ ﮐﺮدن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
۴اﮔﺮ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ اﻻغ ﯾﺎ ﮔﺎو ﮐﺴ در ﺳﺮ راه اﻓﺘﺎده اﺳﺖ واﻧﻤﻮد ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﻧﺮا ﻧﺪﯾﺪه اﯾﺪ،
ﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﻤ آن ﺣﯿﻮان ﺑﺸﺘﺎﺑﯿﺪ و آن را ﺑﺮ ﺳﺮ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
۵

زن ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎس ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﭙﻮﺷﺪ و ﻧﻪ ﻣﺮد ﻟﺒﺎس زﻧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن

از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻔﺮت دارد.
۶وﻗﺘ آﺷﯿﺎﻧﮥ ﭘﺮﻧﺪه ای را ﺑﺎﻻی درﺧﺖ ﯾﺎ روی زﻣﯿﻦ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ
۷

ﺗﺨﻤﻬﺎی ﺧﻮد در ﺑﯿﻦ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎدر را ﻫﻤﺮاه ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﻧﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺎدر را رﻫﺎ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮود ،ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﯿﺮﯾﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﻧﺪﮔ ﻃﻮﻻﻧ و ﺑﺎ
ﺑﺮﮐﺖ ﻣ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۸وﻗﺘ ﺑﺮای ﺧﻮد ﯾ ﺧﺎﻧﮥ ﻧﻮ آﺑﺎد ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ دورادور ﺑﺎم ﺗﺎن دﯾﻮار ﺑﺴﺎزﯾﺪ ،ﻣﺒﺎدا ﮐﺴ
از ﺳﺮ ﺑﺎم ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮگ او ﺷﻮﯾﺪ.
۹ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺎن ﺗﺨﻢ دﯾﺮی ﺑﺎرﯾﺪ ،زﯾﺮا در اﯾﻨﺼﻮرت ﻫﻢ ﺗﺨﻤ را ﮐﻪ
ﮐﺎﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻫﻢ اﻧﻮرﻫﺎ ﺗﻠﻒ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۱۰ﺑﺮای ﻗﻠﺒﻪ ﮐﺮدن ،ﮔﺎو و اﻻغ را در ﯾ ﯾﻮغ ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ.
۱۱ﻟﺒﺎﺳ را ﮐﻪ از ﭘﺸﻢ و ﻧ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻧﭙﻮﺷﯿﺪ.
۱۲در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﭼﭙﻦ ﺗﺎن رﺷﺘﻪ ﺑﺪوزﯾﺪ.
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ﻣﻘﺮرات ازدواج
۱۳‐۱۴

اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﺑﺎ او ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪ او را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎزد

ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﺎ او ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﺮی ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻮﯾﺪ» :وﻗﺘ ﺑﺎ او ازدواج
ﮐﺮدم ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺒﻮد«.

۱۵

ﭘﺲ ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﺧﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺪرﮐ ﮐﻪ ﺑﺎرت دﺧﺘﺮ ﺷﺎن را ﺛﺒﻮت

ﮐﻨﺪ ﭘﯿﺶ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﻧﺪ۱۶ .ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻣﺮد دادم ﮐﻪ زن او ﺑﺸﻮد ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ دﺧﺘﺮم را ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ۱۷و او را ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﻧﺒﻮد .وﻟ اﯾﻦ ﻣﺪرک ﺛﺎﺑﺖ ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ دﺧﺘﺮم ﺑﺎﮐﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ«.
آﻧﺎه ﭘﺎرﭼﻪ را ﭘﯿﺸﺮوی رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﭘﻬﻦ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺰا ﺑﺪﻫﻨﺪ

۱۸

رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﺮد را

۱۹

و ﻣﻌﺎدل ﯾﺼﺪ ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺟﺮﯾﻤﻪ اش ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد ،زﯾﺮا او ﯾ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮۀ اﺳﺮاﺋﯿﻠ را ﺑﺪروغ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .آن زن
ﻫﻤﺴﺮ او ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ اﺟﺎزه ﻧﺪارد او را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ.
۲۰اﻣﺎ اﮔﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺮد ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﺪرﮐ ﮐﻪ ﺑﺎرت آن زن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ۲۱ ،آﻧﻮﻗﺖ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ زن را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرش ﺑﺮده در آﻧﺠﺎ ﺳﻨﺴﺎرش
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮد ،زﯾﺮا او در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد زﻧﺎ ﮐﺮده و در اﺳﺮاﺋﯿﻞ رﺳﻮاﺋ را ﺑﺎر آورده اﺳﺖ
و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻨ را از داﻣﻦ ﺗﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.
۲۲اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺣﯿﻦ زﻧﺎ ﺑﺎ ﯾ زن ﺷﻮﻫﺮدار دﯾﺪه ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ آن ﻣﺮد و زن ﻫﺮ دو ﺑﻘﺘﻞ
ﺑﺮﺳﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ از ﺷﺮارت ﭘﺎک ﻣ ﺷﻮد.
۲۳ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺮدی ،در ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ ،در ﺣﺎل ارﺗﺎب زﻧﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺨﺺ دﯾﺮی
اﺳﺖ دﯾﺪه ﺷﻮد۲۴ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮدوی ﺷﺎن را از ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون ﺑﺮده ﺳﻨﺴﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ـ
آن دﺧﺘﺮ را ﺑﺨﺎﻃﺮی ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤ ﻓﺮﯾﺎد ﻧﺰد و ﻣﺮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﺮد دﯾﺮی
را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ،ﺷﻤﺎ ﺷﺮارت را از ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﭘﺎک ﻣﮐﻨﯿﺪ.
۲۵اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺮدی در ﺧﺎرج ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮس دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﺷﺨﺺ دﯾﺮی اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز
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ﮐﻨﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ آن ﻣﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ۲۶و ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ ﮐﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا
او ﮐﺎری ﻧﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻞ ﻣﺮد ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴ ﺑﻪ ﺷﺨﺼ
ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ و او را ﺑﻘﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ۲۷ ،ﭼﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ در ﺑﯿﺮون ﺷﻬﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺷﺎﯾﺪ آن دﺧﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻤ ﻓﺮﯾﺎد زده ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﺴ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ او را ﻧﺠﺎت ﺑﺪﻫﺪ.
۲۸اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﯾ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ و در ﺣﯿﻦ ارﺗﺎب اﯾﻦ ﻋﻤﻞ
دﺳﺘﯿﺮ ﺷﻮد۲۹ ،آن ﻣﺮد ﻣﺘﺠﺎوز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺪر دﺧﺘﺮ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﺜﻘﺎل ﻧﻘﺮه ﺑﭙﺮدازد و ﺑﺎ آن دﺧﺘﺮ
ازدواج ﮐﻨﺪ .ﭼﻮن او آن دﺧﺘﺮ را ﺑ ﺣﺮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ او را
ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ.
۳۰ﻫﯿ ﻣﺮدی زن ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ زﻧ ﻧﯿﺮد و در ﺣﻖ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺗﺠﺎوز ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.

اﺧﺮاج از اﺟﺘﻤﺎع

۲۳

۱ﻫﺮﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﯿﻀﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ آﻟﮥ ﺗﻨﺎﺳﻠ اش ﺑﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪارد ﮐﻪ داﺧﻞ

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻮد۲ .ﺷﺨﺺ ﺣﺮام زاده و ﻓﺮزﻧﺪان او ﺗﺎ ده ﻧﺴﻞ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در

ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ.
۳ﺑﻪ ﻫﯿﭽﯿ از ﻋﻤﻮﻧﯿﺎن و ﻣﻮآﺑﯿﺎن و اوﻻدۀ آن ﻫﺎ ﺗﺎ ده ﻧﺴﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزۀ ورود در
ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ داده ﺷﻮد۴ ،زﯾﺮا وﻗﺘ ﺷﻤﺎ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﺷﺪﯾﺪ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎن و آب ﺑﻪ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﺣﺘ ﺑِﻠﻌﺎم ،ﭘﺴﺮ ﺑِﻌﻮر را ﮐﻪ از ﻣﺮدم ﻓﺘﻮر ﺑﻮد ،از ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻬﺮﯾﻦ
اﺟﯿﺮ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ۵ .اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺮف ﺑِﻠﻌﺎم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺮد.
ﺑﺮﻋﺲ ،ﭼﻮن ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺖ ﻟﻌﻨﺖ را ﺑﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد۶ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺗﺎ ﮐﻪ ﺣﯿﺎت
دارﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در رﻓﺎه و آﺳﺎﯾﺶ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ.
۷اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ادوﻣﯿﺎن را دﺷﻤﻦ ﺧﻮد ﺑﺸﻤﺎرﯾﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﺮادران ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
از ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺷﺎن زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﯾﺪ۸ .ﻧﺴﻞ ﺳﻮم ﺷﺎن
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اﺟﺎزه دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ داﺧﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﻈﺎﻓﺖ در اردوﮔﺎه
۹وﻗﺘ ﺑﺮای ﺟﻨ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اردو ﻣ زﻧﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐ ﻫﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ۱۰ .اﮔﺮ
ﮐﺴ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺰال ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻧﺠﺲ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ از اردوﮔﺎه ﺧﺎرج ﮔﺮدد و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ
اردوﮔﺎه ﺑﺮود.

۱۱

ﺳﭙﺲ ﻏﺴﻞ ﮐﻨﺪ و ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ اردوﮔﺎه ﺑﺮﮔﺮدد.

۱۲ﺑﯿﺖ اﻟﺨﻼء ﻫﺎﺋ در ﺑﯿﺮون اردوﮔﺎه ﺑﺴﺎزﯾﺪ۱۳ .ﻫﺮ ﮐﺴ در ﺑﯿﻦ اﺑﺰار ﺧﻮد ﺑﺎﯾﺪ وﺳﯿﻠﻪ ای
ﺑﺮای ﮐﻨﺪن زﻣﯿﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻗﻀﺎی ﺣﺎﺟﺖ ﺑﺎ آن زﻣﯿﻦ را ﺣﻔﺮ ﮐﻨﺪ و ﻓﻀﻠﮥ
ﺧﻮد را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

۱۴

اردوﮔﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎک و ﻧﻈﯿﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در

اردوﮔﺎه ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و دﺷﻤﻨﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺎدا ﭼﯿﺰ ﭘﻠﯿﺪی را در اردوﮔﺎه ﺑﺒﯿﻨﺪ و از ﺷﻤﺎ رو ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
۱۵ﻫﺮﮔﺎه ﻏﻼﻣ از ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،او را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد۱۶ .او ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮ او ﻇﻠﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۷ﻣﺮدان ﯾﺎ زﻧﺎن اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺎﺣﺸﮥ ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺷﻮﻧﺪ۱۸ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﻮﻟ را ﮐﻪ از راه
ﻓﺤﺸﺎء و ﻟﻮاﻃﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺬر ﺑﻪ ﺧﺎﻧﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﯿﺎورﯾﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ از ﻫﺮ دو ﺑﯿﺰار و ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ.
۱۹ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﯾ ﺑﺮادر اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﻮراک و ﯾﺎ ﭼﯿﺰﻫﺎی دﯾﺮ ﭘﻮل ﻗﺮض
ﻣ دﻫﯿﺪ ،از او ﺳﻮد ﻧﯿﺮﯾﺪ۲۰ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﯾ ﺑﯿﺎﻧﻪ ﻗﺮض ﺑﺪﻫﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از او ﺳﻮد
ﺑﯿﺮﯾﺪ ،ﻧﻪ از ﯾ اﺳﺮاﺋﯿﻠ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ وارد
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ﻣ ﺷﻮﯾﺪ در ﻫﺮ ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ.
۲۱

وﻗﺘﯿﻪ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻧﺬر ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ آن را ادا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،زﯾﺮا

اﮔﺮ ﻧﺬر ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﻮﻗ ادا ﻧﻨﯿﺪ ،در ﭘﯿﺸﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.
اﮔﺮ از ﻧﺬر دادن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.

۲۲

اﻣﺎ

۲۳

ﻫﺮﭼﻪ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر وﻗﺘ ﺑﺪﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻧﺬر ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ در ادای آن دﻗﺖ
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻞ آورﯾﺪ.
۲۴

وﻗﺘ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﺴ ﻣ روﯾﺪ ،از اﻧﻮرﻫﺎی آن ﻫﺮﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ

ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﻮر را در ﻇﺮﻓ رﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺒﺮﯾﺪ.

۲۵

ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺰار ﮐﺴ داﺧﻞ

ﻣ ﺷﻮد ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺗﺎن ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎ را ﺑﭽﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،وﻟ ﻧﺒﺎﯾﺪ از داس ﮐﺎر
ﺑﯿﺮﯾﺪ.

ﻣﻘﺮرات ازدواج و ﻃﻼق

۲۴

۱اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ زﻧ ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﺘ از او راﺿ ﻧﺒﺎﺷﺪ و

ﻃﻼﻗﻨﺎﻣﻪ ای ﻧﻮﺷﺘﻪ او را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ۲ .ﺑﻌﺪ آن زن ﺑﺮود و ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﺮی ازدواج ﮐﻨﺪ.
۳اﮔﺮ ﺷﻮﻫﺮ دوﻣ ﻫﻢ از او راﺿ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻃﻼﻗﺶ ﺑﺪﻫﺪ ﯾﺎ ﺑﻤﯿﺮد۴ ،ﺷﻮﻫﺮ اوﻟ اﺟﺎزه
ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ او دوﺑﺎره ازدواج ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا آن زن ﻧﺠﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ از ﭼﻨﯿﻦ
ازدواج ﻣﺘﻨﻔﺮ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ،ﺑﺎ
ﮔﻨﺎه آﻟﻮده ﺳﺎزﯾﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
۵ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻋﺮوﺳ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣ و ﯾﺎ وﻇﺎﯾﻔ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن
ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد .او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﯾ ﺳﺎل آزاد ﺑﻮده ﺑﺎ زﻧ ﮐﻪ ازدواج ﮐﺮده اﺳﺖ ﺧﻮش ﺑﺎﺷﺪ و
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از زﻧﺪﮔ ﻟﺬت ﺑﺒﺮد.
۶

ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﺒﺎﯾﺪ آﺳﯿﺎ ﺳﻨ ﮐﺴ را ﮔﺮو ﺑﯿﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ وﺳﯿﻠﮥ اﻣﺮار ﻣﻌﺎش

ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
۷

اﮔﺮ ﮐﺴ ﯾﻨﻔﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻠ را ﺑﺪزدد و ﺑﺎ او ﻣﺜﻞ ﻏﻼم رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ او را ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،آن

ﺷﺨﺺ دزد ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺷﺮارت از ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﭘﺎک ﮔﺮدد.
۸اﮔﺮ ﮐﺴ ﺑﻪ ﻣﺮض ﺑﺮص ﻣﺒﺘﻼ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﻗﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
ﭼﻮن آن ﻫﺎ اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ ﻣﻦ داده ام ﺑﺠﺎ ﻣ آورﻧﺪ۹ .ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺷﻤﺎ وﻗﺘ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮﯾﻢ ﭼﻪ ﮐﺮد.
۱۰وﻗﺘ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﮐﺴ ﻗﺮض ﻣ دﻫﯿﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮو ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش داﺧﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
۱۱ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﺮون ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮدش آن را ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﯿﺎورد.
۱۲اﮔﺮ آن ﺷﺨﺺ ﻧﺎدار ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﭙﻦ ﺧﻮد را ﮐﻪ در آن ﻣ ﺧﻮاﺑﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﺮو ﺑﺪﻫﺪ،
۱۳ﻫﻨﺎم ﻏﺮوب آﻧﺮا ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺴﺘﺮد ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ آن ﺷﺨﺺ ﺷﺐ در آن ﺑﺨﻮاﺑﺪ و ﺗﺮا دﻋﺎ ﮐﻨﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺟﺮ ﺑﺪﻫﺪ.
۱۴ﺑﺮ ﻣﺰدور و ﮐﺎرﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ و ﻧﺎداری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺎر ﻣﮐﻨﺪ ،ﭼﻪ اﺳﺮاﺋﯿﻠ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ
ﺑﯿﺎﻧﻪ ،ﻇﻠﻢ ﻧﻨﯿﺪ۱۵ .ﻣﺰدش را ﻫﺮ روزه ﭘﯿﺶ از ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا ﭼﻮن
ﻓﻘﯿﺮ و ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻣﺰد اﺣﺘﯿﺎج دارد .در ﻏﯿﺮ آن ﻣﻤﻦ اﺳﺖ
ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺷﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﮔﻨﺎﻫﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﯾﺪ.
۱۶واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺎن ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ
ﮔﻨﺎه واﻟﺪﯾﻦ ﺷﺎن ﻣﺤﻮم ﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻨﺎه ﺧﻮدش ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮد.
۱۷ﺣﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن را ﺗﻠﻒ ﻧﻨﯿﺪ و ﻟﺒﺎس ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺿ ﮐﻪ
ﻣ دﻫﯿﺪ ﮔﺮو ﻧﯿﺮﯾﺪ۱۸ .ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ در ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدﯾﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ،

۵۳ / ۷۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را آزاد ﮐﺮد .از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺖ را ﻣ دﻫﻢ.
۱۹

اﮔﺮ در وﻗﺖ درو ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دﺳﺘﻪ ای را از ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﺒﺮﯾﺪ ،ﺑﺮای ﺑﺮدن آن

ﺑﺮﻧﺮدﯾﺪ .آن را ﺑﺮای ﺑﯿﺎﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن ﺑﺬارﯾﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در
ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ.

۲۰

وﻗﺘ ﻣﺤﺼﻮل زﯾﺘﻮن ﺗﺎن را از درﺧﺖ ﻣ ﺗﺎﻧﯿﺪ،

ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ﻧﺘﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﻠﻪ آن را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺑﯿﺎﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه
زﻧﺎن ﺑﺬارﯾﺪ۲۱ .وﻗﺘ اﻧﻮر را ﯾﺒﺎر از ﺗﺎک ﭼﯿﺪﯾﺪ ﺑﺎر دوم ﺑﺮای ﭼﯿﺪن آن ﻧﺮوﯾﺪ،
ﺑﻠﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﺎن و ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
۲۲

ﺑﺨﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﻏﻼم ﺑﻮدﯾﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ

ﻫﺪاﯾﺖ را ﻣ دﻫﻢ.

۲۵

۱

ﻫﺮﮔﺎه دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ دﻋﻮاﺋ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ،ﻗﺎﺿ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻨﺎه
۲

را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻣﺠﺮم را ﻣﺤﻮم ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺠﺮم ﻣﺴﺘﺤﻖ دره ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺎﺿ ﺑﻪ او
اﻣﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮوی زﻣﯿﻦ دراز ﺑﺸﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﺮﻣﺶ او را دره ﺑﺰﻧﻨﺪ ۳و ﻧﺒﺎﯾﺪ زﯾﺎدﺗﺮ از
ﭼﻬﻞ دره ﺑﺨﻮرد ،زﯾﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن او را در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮار و ﺣﻘﯿﺮ ﻣ ﺳﺎزد.
۴

دﻫﺎن ﮔﺎو را در وﻗﺖ ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺧﺮﻣﻦ ﻧﺒﻨﺪﯾﺪ.

ازدواج ﺑﺎ زن ﺑﺮادر
۵ﻫﺮﮔﺎه دو ﺑﺮادر ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﭘﺴﺮی ﺑﻤﯿﺮد،
ﺑﯿﻮۀ او ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده اش داده ﺷﻮد ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮش ﺑﺎ او
ﻋﺮوﺳ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﻖ ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮی را ﺑﺠﺎ آورد ۶و ﭘﺴﺮ اوﻟ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﯾﻦ ازدواج ﺑﺪﻧﯿﺎ
ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﻣﺘﻮﻓ ﺷﻤﺮده ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺎم آن ﻣﺮد از اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﺤﻮ ﻧﺮدد۷ .اﻣﺎ اﮔﺮ
ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ آن زن ﭘﯿﺶ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ رﻓﺘﻪ
ﺑﻮﯾﺪ» :ﺑﺮادر ﺷﻮﻫﺮم وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮد را در ﺣﻖ ﻣﻦ اﺟﺮاء ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم

۵۴ / ۷۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

ﺑﺮادرش در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ۸ «.آﻧﺎه رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ آن ﻣﺮد را اﺣﻀﺎر ﮐﺮده ﺑﺎ او
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﮔﺎه او اﺻﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺪارم ﮐﻪ ﺑﺎ او ازدواج ﮐﻨﻢ«.
۹ﭘﺲ آن زن ﺑﺮود و در ﺣﻀﻮر رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺷﻬﺮ ﺑﻮت او را از ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺸﺪ و ﺑﺮوﯾﺶ
ﺗﻒ ﺑﯿﻨﺪازد و ﺑﻮﯾﺪ» :ﮐﺴ ﮐﻪ ﭼﺮاغ ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺮادر ﺧﻮد را روﺷﻦ ﻧﺎه ﻧﻤ دارد ﺳﺰاﯾﺶ
اﯾﻨﺴﺖ«.

۱۰

از آن ﺑﺒﻌﺪ ﻓﺎﻣﯿﻞ آن ﻣﺮد در ﺳﺮاﺳﺮ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ »ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻮت ﮐﺸﯿﺪه«

ﻣﻌﺮوف ﻣ ﺷﻮد.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ
۱۱

اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺎ ﻣﺮد دﯾﺮی ﺟﻨ ﮐﻨﺪ و زن ﯾ از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻤ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮد

ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮده از ﻋﻮرت ﻣﺮد دﯾﺮ ﺑﯿﺮد۱۲ ،دﺳﺖ آن زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون رﺣﻢ ﻗﻄ ﺷﻮد.
۱۳

در ﮐﯿﺴﮥ ﺗﺎن دو ﻧﻮع وزن ،ﯾ ﺳﺒ و ﯾ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۱۴

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در

ﺧﺎﻧﮥ ﺗﺎن دو ﻧﻮع وزن ،ﯾ ﺳﺒ و ﯾ ﺳﻨﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۵ .از اوزان
درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﮐﺎر ﺑﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﻋﻤﺮ
ﻃﻮﻻﻧ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۱۶ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺗﻘﻠﺐ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻮرد ﻧﻔﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﮔﯿﺮد.
۱۷ﺑﯿﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ وﻗﺘ از ﻣﺼﺮ ﺧﺎرج ﻣ ﺷﺪﯾﺪ ،ﻣﺮدم ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدﻧﺪ؟
۱۸ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از ﺿﻌﻒ و ﺧﺴﺘ ﺳﻔﺮ رﻧ ﻣ ﺑﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﻬﺎﺋ
را ﮐﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﻼک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و از ﺧﺪا ﻧﺘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ۱۹ .ﺑﻨﺎﺑﺮان وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ از ﺷﺮ ﺗﻤﺎم دﺷﻤﻨﺎن آراﻣ و آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺨﺸﯿﺪ،
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم و ﺧﺎﻃﺮۀ ﻋﻤﺎﻟﯿﻖ را از روی زﻣﯿﻦ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻨﯿﺪ.

ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻋﺸﺮﯾﻪ
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۲۶

۱وﻗﺘ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ،رﺳﯿﺪﯾﺪ و آن را

ﺗﺼﺮف ﻧﻤﻮدﯾﺪ و در آن ﺳﻮﻧﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﯾﺪ۲ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﻮۀ اول ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ
ﺗﺎن را در ﯾ ﺗُﺮی ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ،
۳

ﺑﺒﺮﯾﺪ و آن را ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﻣﻦ اﻗﺮار ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﻮ
۴

ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،آورده اﺳﺖ «.ﭘﺲ از آﻧﻪ ﮐﺎﻫﻦ
۵

ﺗﺮی را از دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﮔﺮﻓﺖ و در ﭘﯿﺸﺮوی ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺷﻤﺎ
در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﺟﺪ ﻣﻦ آواره ای از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ارام ﺑﻮد
و ﺑﺎ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد .ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﮐﻢ ﺑﻮد ،اﻣﺎ در آﻧﺠﺎ ﯾ ﻗﻮم ﺑﺰرگ و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﭘﺮ ﻧﻔﻮس ﺷﺪﻧﺪ۶ .وﻗﺘ ﻣﺼﺮی ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ آزار ﻣﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﮐﺎرﻫﺎی ﺷﺎﻗﻪ ﻣﺎ را
۷

ﻏﻼم ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﻣﺎ ﭘﯿﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺧﻮد ﻧﺎﻟﻪ و زاری ﮐﺮدﯾﻢ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻧﺎﻟﮥ ﻣﺎ را ﺷﻨﯿﺪ و رﻧ و ﻣﺸﻼت ﻣﺎ را دﯾﺪ ۸و ﺑﺎ دﺳﺖ ﻗﻮی و ﺑﺎزوی ﺗﻮاﻧﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎ
ﻣﻌﺠﺰاﺗ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم داد ﻣﺎ را از ﻣﺼﺮ ﺑﯿﺮون ﮐﺮد ۹و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ
ﺟﺎری اﺳﺖ ،آورد و آن را ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ۱۰ .ﭘﺲ ﺣﺎﻻ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻣﯿﻮۀ ﻧﻮ ﻣﺤﺼﻮل
زﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺨﺸﯿﺪه ای ﺑﺮاﯾﺖ آورده ام «.ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺤﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ او را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ.

۱۱

آﻧﺎه ﺑﺮوﯾﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﺗﺎن ،ﻻوﯾﺎن و ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در

ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺸﻦ ﺑﯿﺮﯾﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ داده اﺳﺖ او را ﺷﺮ ﮐﻨﯿﺪ.
۱۲ﻫﺮ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﯾﺪ ده ﻓﯿﺼﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎن را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ،ﺑﯿﺎﻧﺎن ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه
زﻧﺎن در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ و ﺳﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ۱۳ .ﺑﻌﺪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺎن ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﻗﺮار اﻣﺮ ﺗﻮ ﺗﻤﺎم ﯾﺪﻫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻻوﯾﺎن ،ﺑﯿﺎﻧﺎن ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن
دادم و از ﻫﯿﭽﯿ اﺣﺎم ﺗﻮ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﻧﺮده و آن ﻫﺎ را از ﯾﺎد ﻧﺒﺮده ام۱۴ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ
ﻋﺰادار ﯾﺎ ﺷﺮﻋﺎً ﻧﺠﺲ ﺑﻮده ام از آن ﻋﺸﺮﯾﻪ ﻧﺨﻮرده ام و ﺑﺮای ﻣﺮدﮔﺎن ﻫﺪﯾﻪ ﻧﺮده ام و از
ﻫﻤﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻤﻮده ام۱۵ .ﭘﺲ ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،از ﺟﺎﯾﺎه ﻣﻘﺪﺳﺖ
ﮐﻪ در آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻨﺪاز و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ،اﺳﺮاﺋﯿﻞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﻣﻮﻋﻮد را ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه«.
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ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ
۱۶

اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻣﺮ ﻣ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ او را ﺑﺪﻗﺖ و از دل

و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ.

۱۷

اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﻪ او ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻤﺎ در

ﻃﺮﯾﻖ او ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ ،اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ او را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ و از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۸

ﺧﺪاوﻧﺪ

اﻣﺮوز ﻗﺮار وﻋﺪه اش اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺧﺎص او ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﺎم او
ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ۱۹ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮﺗﺮ از اﻗﻮام دﯾﺮ ﺑﺴﺎزد و ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﻋﺰت و اﺣﺘﺮام ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و
ﻗﻮم ﻣﻘﺪﺳ ﺑﺮای او ﺑﺎﺷﯿﺪ«.

ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل

۲۷

۱آﻧﺎه ﻣﻮﺳ و رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺣﺎم ذﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺮدم دادﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺠﺎ آورﻧﺪ:

۲‐۴

»در ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ و

ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ ﺟﺎری اﺳﺖ وارد ﺷﺪﯾﺪ ،ﺳﻨﻬﺎی ﺑﺰرﮔ را
ﺑﺮدارﯾﺪ ،روی آﻧﺮا ﺑﺎ ﮔ ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه و آﻧﺮا ﺑﻌﻨﻮان ﯾﺎدﮔﺎر در آن ﻃﺮف درﯾﺎی اُردن ﺑﺮ ﮐﻮه
ﻋﯿﺒﺎل ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﮐﻪ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﺑﻼغ ﻣﮐﻨﻢ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ۵ .‐۶در
آﻧﺠﺎ ﯾ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه از ﺳﻨﻬﺎی ﻧﺎﺗﺮاﺷﯿﺪه ﮐﻪ آﻻت آﻫﻨ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮای
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻨ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺘ را ﻫﻢ ﺑﺎﻻی آن ذﺑ ﮐﺮده ﺑﺨﻮرﯾﺪ و در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ،
ﺧﺪای ﺗﺎن ﺟﺸﻦ ﺧﻮﺷ را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ۸ .اﺣﺎم ﺧﺪا را ﺑﺎ ﺧﻂ روﺷﻦ و واﺿ ﺑﺮ آن
ﺳﻨﻬﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ«.
۹ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳ و ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻻوی ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺮده ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ و
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﺪﯾﺪ۱۰ .ﭘﺲ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ
ﮐﻨﯿﺪ و اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ او را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ«.
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ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ
۱۱

در ﻫﻤﺎن روز ﻣﻮﺳ اﯾﻦ اﺣﺎم را ﺑﻪ ﻗﻮم داد:

۱۲

»وﻗﺘ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﮐﺮدﯾﺪ،

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺷﻤﻌﻮن ،ﻻوی ،ﯾﻬﻮدا ،اﯾﺴﺴﺎر ،ﯾﻮﺳﻒ و ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﺎﻻی ﮐﻮه ﺟﺮزِﯾﻢ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و
ﺑﺮﮐﺎت را اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.

۱۳

ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد ،اَﺷﯿﺮ ،زﺑﻮﻟﻮن ،دان و ﻧﻔﺘﺎﻟ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻋﯿﺒﺎل

ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ و ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ را ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ۱۴ .آﻧﺎه ﻻوﯾﺎن ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ﺑﻮﯾﻨﺪ:
۱۵

»ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺘ از ﺳﻨ ،ﭼﻮب و ﯾﺎ ﻓﻠﺰ ﺑﺴﺎزد و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ آن را ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﻨﺪ

ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺘﭙﺮﺳﺘ ﻧﻔﺮت دارد «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»۱۶ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﺑ اﺣﺘﺮاﻣ ﮐﻨﺪ «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»۱۷ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﺪود ﺑﯿﻦ زﻣﯿﻦ ﺧﻮد و ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪﻫﺪ «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»۱۸ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺑﯿﻨﺎﺋ را از راه ﻣﻨﺤﺮف ﺳﺎزد «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ:
»آﻣﯿﻦ!«
»۱۹ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎن ،ﯾﺘﯿﻤﺎن و ﺑﯿﻮه زﻧﺎن را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﺪ «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»۲۰ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ زن ﭘﺪر ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ ﭘﺪر ﺧﻮد ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﮐﺮده
اﺳﺖ «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
»۲۱ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧ راﺑﻄﮥ ﺟﻨﺴ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ:
»آﻣﯿﻦ!«
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»۲۲ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮاﻫﺮ ﺧﻮد ،ﭼﻪ ﺳﻪ و ﭼﻪ اﻧﺪر ،ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم
ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«
۲۳

»ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮی ﺧﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﺮ ﺷﻮد «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«

۲۴

»ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﻗﺘﻞ ﺷﻮد «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ» :آﻣﯿﻦ!«

»۲۵ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ رﺷﻮه ﺑﯿﺮد و ﺧﻮن ﺑﯿﻨﺎﻫ را ﺑﺮﯾﺰد «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ:
»آﻣﯿﻦ!«
۲۶

»ﻟﻌﻨﺖ ﺑﺮ آن ﮐﺴ ﮐﻪ از اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﺪ «.ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﺑﻮﯾﻨﺪ:

»آﻣﯿﻦ!«

ﺑﺮﮐﺎت
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن ۱۳ ‐ ۳ :۲۶؛ ﺗﺜﻨﯿﻪ (۲۴ ‐ ۱۲ :۷

۲۸

۱اﮔﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و اواﻣﺮ او را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ

از دل و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را از ﻫﻤﻪ اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ ﺑﺮﺗﺮ

ﻣ ﺳﺎزد ۲و ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت را ﻧﺼﯿﺐ ﺗﺎن ﻣﮐﻨﺪ.
۳در ﺷﻬﺮ و ﻣﺰرﻋﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ.
۴ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوان ،ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد و ﮔﻠﻪ و رﻣﮥ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
۵ﻏﻠﻪ و رزق ﺷﻤﺎ را زﯾﺎد ﻣ ﺳﺎزد.
۶در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ.

۵۹ / ۷۸
Copyrighted material from afghanbibles.org. Not for reprint/publishing purposes.

۷ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن را ﺳﺮﮐﻮب و ﻣﻐﻠﻮب ﻣﮐﻨﺪ .آن ﻫﺎ از ﯾ ﻃﺮف ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣ آﯾﻨﺪ ،وﻟ ﺷﺴﺖ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﻮ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﻨﺪ.
۸

ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻧﺒﺎر ﻫﺎی ﺗﺎن را ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ ﻣﮐﻨﺪ و در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ

از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ.
۹

اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و در راه او ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ ،او ﺷﻤﺎ را

ﻗﺮار وﻋﺪه ای ﮐﻪ داده اﺳﺖ ﻗﻮم ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣ ﺳﺎزد.

۱۰

ﺗﻤﺎم اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ وﻗﺘ

ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،از ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﺮﺳﻨﺪ.
۱۱

ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن وﻋﺪه داده اﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﻣ ﺳﺎزد،

ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ،رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ.
۱۲ﺧﺪاوﻧﺪ درﯾﭽﻪ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ و ﺑﺎران را در ﻣﻮﺳﻤﺶ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ.
در ﻫﻤﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ .ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻗﻮام ﻗﺮض ﻣ دﻫﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﻤﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟ ﺑﻪ ﻗﺮض ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
۱۳ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را رﻫﺒﺮ و ﺑﺮﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﻣﺮدﻣﺎن دﯾﺮ ﻣ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﺑﺸﺮﻃ ﮐﻪ از اﺣﺎم
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ از دل و ﺟﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ۱۴ ،از اواﻣﺮ او
ﺳﺮﮐﺸ ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ و ﭘﯿﺮو ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ ﻧﺸﻮﯾﺪ و آن ﻫﺎ را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪ.

ﻧﺘﺎﯾ ﺳﺮﭘﯿﭽ ﮐﺮدن
)ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻻوﯾﺎن (۴۶ ‐ ۱۴ :۲۶

۱۵اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﻨﯿﺪ و اﺣﺎم او را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ
از دل و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎورﯾﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺷﻮﯾﺪ:
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻬﺮ و ﻣﺰرﻋﮥ ﺗﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

۶۰ / ۷۸
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۱۷ﻣﯿﻮه و رزق ﺷﻤﺎ را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
۱۸

ﻓﺮزﻧﺪان ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و رﻣﻪ و ﮔﻠﮥ ﺗﺎن را ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ.

۱۹ﻫﺮ ﮐﺎری را ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺪ ،ﻟﻌﻨﺖ ﻣﮐﻨﺪ.
۲۰

اﮔﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﺪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ،وﺣﺸﺖ،

ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ و ﻧﺎﮐﺎﻣ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺰودی از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻫﻼک ﺷﻮﯾﺪ.
۲۱

ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺮاض ﭘ در ﭘ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی وارد

ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻠ ﻣﺤﻮ ﺳﺎزد.
۲۲ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﺎری ،ﺗﺐ ،اﻟﺘﻬﺎب ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزد و ﮔﺮﻣﺎ و ﺑﺎد ﺳﻮزان
و ﺧﺸﺴﺎﻟ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎن را ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد
ﻣﺤﻮ ﺷﻮﯾﺪ.

۲۳

ﺑﺎران از آﺳﻤﺎن ﻧﻤ ﺑﺎرد و زﻣﯿﻦ زﯾﺮ ﭘﺎی ﺗﺎن ﻣﺜﻞ آﻫﻦ ﺧﺸ ﻣ ﺷﻮد.

۲۴

ﺑﺠﺎی ﺑﺎران ﺧﺪاوﻧﺪ ﻃﻮﻓﺎن ﮔﺮد و ﺧﺎک را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻫﻼک ﮐﻨﺪ.

۲۵ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﻣﻐﻠﻮب ﻣ ﺳﺎزد .ﺷﻤﺎ از ﯾ ﺳﻮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺎن ﺑﺠﻨ
ﻣ روﯾﺪ و از دﺳﺖ ﺷﺎن ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺳﻮ ﻓﺮار ﻣﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻤﺎم اﻗﻮام روی زﻣﯿﻦ وﻗﺘ ﺣﺎل
رﻗﺖ ﺑﺎر ﺷﻤﺎ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ،دﭼﺎر ﻫﺮاس و وﺣﺸﺖ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۲۶ .اﺟﺴﺎد ﺗﺎن ﺧﻮراک ﻣﺮﻏﺎن
ﻫﻮا و ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸ ﻣﮔﺮدﻧﺪ و ﮐﺴ ﻧﻤ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﺑﺘﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺮاﻧﺪ.
۲۷ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻣﻠ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺼﺮ را دﭼﺎر ﺳﺎﺧﺖ ،ﻣﺒﺘﻼ ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺪﻧﻬﺎی
ﺗﺎن ﭘﺮ از زﺧﻤﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و از ﺧﺎرش آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ رﻧ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ.
۲۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺟﻨﻮن ،ﮐﻮری و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧ ﺧﺎﻃﺮ دﭼﺎر ﻣﮐﻨﺪ۲۹ .در روز روﺷﻦ ﻣﺜﻞ
ﮐﻮری ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾ راه ﺧﻮد را ﻣ ﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﻮرﮐﻮراﻧﻪ راه ﻣ روﯾﺪ .دﯾﺮان ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻇﻠﻢ
ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎل ﺗﺎن را ﻣ دزدﻧﺪ و ﮐﺴ ﺑﻪ ﮐﻤ ﺗﺎن ﻧﻤ رﺳﺪ.

۶۱ / ۷۸
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۳۰ﻧﺎﻣﺰد ﺗﺎن زن ﺷﺨﺺ دﯾﺮی ﻣ ﺷﻮد و در ﺧﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ ﮐﺲ دﯾﺮی زﻧﺪﮔ
ﻣﮐﻨﺪ .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎﻧ را ﮐﻪ ﻏﺮس ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻣﯿﻮه اش را ﻧﻤ ﭼﺸﯿﺪ۳۱ .ﮔﺎوﻫﺎی ﺗﺎن را در ﭘﯿﺶ
ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻤﺎ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ از ﮔﻮﺷﺖ آن ﻫﺎ ﻧﻤ ﺧﻮرﯾﺪ .ﺧﺮﻫﺎی ﺗﺎن را از ﭘﯿﺸﺮوی
ﺗﺎن ﻣ دزدﻧﺪ و دﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﺎن ﻧﻤ آﯾﻨﺪ .ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان ﺗﺎن ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن داده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و
ﮐﺴ ﺑﻪ داد ﺗﺎن ﻧﻤ رﺳﺪ.

۳۲

ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺗﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن ﺑﻪ ﻏﻼﻣ

ﻣ ﺑﺮﻧﺪ و ﻫﺮ روز در آرزوی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺷﺎن ﺑﯿﻬﻮده ﭼﺸﻢ ﺑﺮاه ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۳۳

ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻧﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺑﺎ زﺣﻤﺖ زﯾﺎد ﮐﺎﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ .ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻇﻠﻢ ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﺧﻮار
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ

۳۴

و ﺑﺎ دﯾﺪن وﺿ ﻧﺎﮔﻮار اﻃﺮاف ﺧﻮد دﯾﻮاﻧﻪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.

۳۵

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮ

ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ دﻣﻠﻬﺎی ﺑ درﻣﺎن دﭼﺎر ﻣ ﺳﺎزد.
۳۶

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ و ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﺎن را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﯾﺪ ﻣ ﺑﺮد و اﺳﯿﺮ ﻗﻮﻣ ﻣ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﻧﻪ

ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را ﮐﻪ از ﭼﻮب و ﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﻧﺪ ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ۳۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣ ﺳﺎزد و ﻫﻤ از دﯾﺪن
وﺿ رﻗﺖ ﺑﺎر ﺗﺎن وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺷﻤﺎ در ﻣﯿﺎن اﻗﻮام ﻣﺎﯾﮥ ﻋﺒﺮت ،رﺳﻮا و اﻧﺸﺖ ﻧﻤﺎ
ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.
۳۸

در زﻣﯿﻦ ﺗﺎن ﺗﺨﻢ ﻓﺮاوان ﻣﮐﺎرﯾﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﺮ ﻣ دارﯾﺪ ،زﯾﺮا ﻣﻠﺨﻬﺎ

ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎن را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ۳۹ .ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﺮس ﻣﮐﻨﯿﺪ و از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﺮاب آن را ﻧﻤ ﻧﻮﺷﯿﺪ و اﻧﻮر آن را ﻧﻤ ﭼﯿﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺎﮐﻬﺎ را ﮐﺮم ﻣ ﺧﻮرد۴۰ .درﺧﺘﺎن
زﯾﺘﻮن در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣ روﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ از روﻏﻦ آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﯿﻮۀ آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ
از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﻣ رﯾﺰﻧﺪ۴۱ .ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،وﻟ آن ﻫﺎ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗ
ﻧﻤ ﻣﺎﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۴۲ .ﺗﻤﺎم درﺧﺘﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺗﺎن
ﺧﻮراک ﻣﻠ ﻫﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
۴۳ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ،روزﺑﺮوز ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ
ﺑﺮﻋﺲ ﺿﻌﯿﻔﺘﺮ و ﻓﻘﯿﺮﺗﺮ ﻣﮔﺮدﯾﺪ۴۴ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺮض ﻣ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
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ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻗﺮض ﺑﺪﻫﯿﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﻫﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎی ﺷﻤﺎ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺘﺎر آن ﻫﺎ.
۴۵

ﭼﻮن ﺷﻤﺎ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﯾﺪ و اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ او را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ

اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺑﺠﺎ ﻧﯿﺎوردﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎن ﻣ آﯾﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد.

۴۶

ﻫﻤﮥ اﯾﻦ

ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ و اوﻻدۀ ﺗﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و درس ﻋﺒﺮت ﺑﺮای دﯾﺮان ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۴۷ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاواﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داد ﺑﺎ ﺧﻮﺷ و ﻣﯿﻞ
دل ﺑﻨﺪﮔ ﻧﺮدﯾﺪ۴۸ ،ﺑﻨﺎﺑﺮان ،ﺧﺪاوﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎ ﻣ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ در ﮔﺮﺳﻨ،
ﺗﺸﻨ ،ﺑﺮﻫﻨ و ﻗﺤﻄ ﺧﺪﻣﺖ آن ﻫﺎ را ﺑﻨﯿﺪ و در زﯾﺮ ﯾﻮغ آﻫﻨﯿﻦ ﻇﻠﻢ دﺷﻤﻦ ﻧﺎﺑﻮد
ﺷﻮﯾﺪ.

۴۹

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮﻣ را ﮐﻪ زﺑﺎن ﺷﺎن را ﻧﻤ داﻧﯿﺪ از ﯾ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دوردﺳﺖ ﻣﺜﻞ

ﻋﻘﺎب ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮود ﻣ آورد.
ﺑﺮ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﺎن رﺣﻢ ﻣﮐﻨﻨﺪ.

۵۰

اﯾﻦ ﻗﻮم ﻣﺮدﻣﺎن ﺳﻨﺪل ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺮان و ﻧﻪ

۵۱

آن ﻫﺎ ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺎن را ﻣ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻧﻪ ﮔﻠﻪ،

ﻧﻪ ﺷﺮاب ،ﻧﻪ روﻏﻦ ،ﻧﻪ ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ و ﻧﻪ ﺑﺮه ای ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﺎﻗ ﻣﮔﺬارﻧﺪ.

۵۲

آن ﻫﺎ ﻫﻤﻪ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ
دﯾﻮارﻫﺎی ﻣﺤﻢ و ﺑﻠﻨﺪ آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﮐﺮدﯾﺪ ﺷﻤﺎ در ﭘﻨﺎه آن ﻫﺎ ﻣﺼﺌﻮن و ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺮو رﯾﺰﻧﺪ.
۵۳

ﻫﻨﺎم ﻣﺤﺎﺻﺮه از ﻧﺎﭼﺎری ﮔﻮﺷﺖ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺗﺎن را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﺪ

ﻣ ﺧﻮرﯾﺪ۵۴ .ﺷﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ و دﻟﺴﻮز ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد آﻧﻘﺪر درﻣﺎﻧﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘ ﺑﻪ ﺑﺮادر ،زن و
ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ رﺣﻢ ﻧﻤﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭼﯿﺰ دﯾﺮی ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرﻧﺪ ۵۵و
از ﮔﻮﺷﺘ ﮐﻪ ﻣ ﺧﻮرد ،ﯾﻌﻨ از ﮔﻮﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻤ دﻫﺪ۵۶ .‐۵۷ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻇﺮﯾﻒ ﺗﺮﯾﻦ و ﻟﻄﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ زن ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻇﺮاﻓﺖ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻒ ﭘﺎﯾﺶ ﺑﺰﻣﯿﻦ
ﺑﺨﻮرد ،وﻗﺘ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﻬﺮ را ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻣﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺧﻮراک ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺷﻮﻫﺮ ﻋﺰﯾﺰ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﺪﻫﺪ .او از ﻧﺎﭼﺎری و ﻗﻠﺖ ﻏﺬا ،ﮐﻮدک ﻧﻮزاد ﺧﻮد را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﭘﺮدۀ ﺑﻄﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را دور از ﭼﺸﻢ دﯾﺮان ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋ ﺑﺨﻮرد.
۵۸اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻗﺖ از ﻫﺮ ﮐﻠﻤﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﻨﯿﺪ و
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از ﻧﺎم ﭘﺮﺟﻼل و ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ۵۹ ،آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان
ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺑﻼﻫﺎی ﻣﺪﻫﺶ و اﻣﺮاض ﻣﺰﻣﻦ و ﺑ درﻣﺎن دﭼﺎر ﻣ ﺳﺎزد۶۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن اﻣﺮاﺿ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﺷﻤﺎ را ﺑﻮﺣﺸﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ،دﭼﺎر ﻣ ﺳﺎزد و ﺷﻔﺎ ﻧﻤ ﯾﺎﺑﯿﺪ.
۶۱

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺑﻼﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺳﺎری دﯾﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ،رﻧ

ﻣ ﺑﺮﯾﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.

۶۲

ﮔﺮﭼﻪ ﻗﺒﻼ ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن ﺑﯿﺸﻤﺎر ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺗﻌﺪاد

ﮐﻤ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗ ﻣ ﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﻃﺎﻋﺖ ﻧﺮدﯾﺪ.

۶۳

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﻪ

ﺧﺪاوﻧﺪ از روی اﺣﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ اﻓﺰود و ﺧﻮش ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺴﻢ از ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻤﺎ
ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣ ﺷﻮد و ﺷﻤﺎ را از ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی در آن وارد ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻣﺤﻮ
ﻣ ﺳﺎزد.
۶۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام در ﺳﺮاﺳﺮ روی زﻣﯿﻦ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﻣﮐﻨﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺧﺪاﯾﺎن

دﯾﺮ را ﮐﻪ از ﭼﻮب و ﺳﻨ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻧﻪ ﺷﻤﺎ و ﻧﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن ﻣ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ،
ﻣ ﭘﺮﺳﺘﯿﺪ۶۵ .در ﺑﯿﻦ آن اﻗﻮام روی آراﻣﺶ را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ و ﯾ ﮐﻒ ﭘﺎ ﻫﻢ ﺟﺎ ﺑﺮای
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟﻬﺎی ﺗﺎن را ﻟﺮزان ،ﭼﺸﻤﺎن ﺗﺎن را ﮐﻤﺒﯿﻦ و روح
ﺗﺎن را ﭘﮋﻣﺮده ﻣ ﺳﺎزد۶۶ .ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺧﻄﺮ ﺑﻮده ﺷﺐ و روز در ﺗﺮس ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﯾﺪ ،اﻣﯿﺪی
در زﻧﺪﮔ ﻧﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ۶۷ .از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در اﻃﺮاف ﺗﺎن ﻣ ﺑﯿﻨﯿﺪ وﺣﺸﺖ ﻣﮐﻨﯿﺪ.
در ﺻﺒ ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ای ﮐﺎش ﺷﺎم ﻣ ﺑﻮد!« و در ﺷﺎم ﻣﮔﻮﺋﯿﺪ» :ای ﮐﺎش ﺻﺒ
ﻣ ﺑﻮد!« ۶۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را دوﺑﺎره ﺑﺎ ﮐﺸﺘ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ،ﯾﻌﻨ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﺋ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدم
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ روی آن را ﻧﻤ ﺑﯿﻨﯿﺪ ،ﻣ ﺑﺮد .در آﻧﺠﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺗﺎن
ﺑﻌﻨﻮان ﻏﻼم ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻫﯿ ﺧﺮﯾﺪاری ﭘﯿﺪا ﻧﻤ ﺷﻮد«.

ﺗﺠﺪﯾﺪ ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮآب

۲۹

۱اﯾﻨﺴﺖ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮآب ذرﯾﻌﮥ ﻣﻮﺳ ﺑﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﺑﺴﺖ .اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﻏﯿﺮ از آن ﭘﯿﻤﺎﻧ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﮐﻮه ﺣﻮرﯾﺐ ﻋﻘﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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۲ﻣﻮﺳ ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﮐﺮده ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺷﻤﺎ ﻫﻤﮥ آن ﺑﻼﻫﺎﺋ را ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﺼﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻓﺮﻋﻮن ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﻦ او و ﻣﺮدم آﻧﺠﺎ آورد ﺑﭽﺸﻢ ﺧﻮد دﯾﺪﯾﺪ ۳و ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرﮔ را در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد۴ .اﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ دﻟ ﮐﻪ
۵

ﺑﻔﻬﻤﺪ ،ﭼﺸﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﮔﻮﺷﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺪاده اﺳﺖ .ﻣﺪت ﭼﻬﻞ ﺳﺎل
۶

ﺷﻤﺎ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮدم .ﻟﺒﺎس ﺗﺎن ﮐﻬﻨﻪ ﻧﺸﺖ و ﺑﻮﺗﻬﺎی ﺗﺎن ﭘﺎره ﻧﺸﺪﻧﺪ .ﮔﺮﭼﻪ
ﻧﺎن ﺑﺮای ﺧﻮردن و ﺷﺮاب و دﯾﺮ ﻣﺸﺮوﺑﺎت ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
۷

روزی داد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪﯾﺪ ،ﺳﯿﺤﻮن،
ﭘﺎدﺷﺎه ﺣﺸﺒﻮن و ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﻨ ﻣﺎ آﻣﺪﻧﺪ ،وﻟ ﻣﺎ آن ﻫﺎ را ﺷﺴﺖ دادﯾﻢ.
۸ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﺗﺼﺮف ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ رؤﺑﯿﻦ ،ﺟﺎد و ﻧﯿﻢ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻣﻨَﺴ دادﯾﻢ۹ .ﭘﺲ از
ﻫﺮ ﮐﻠﻤﮥ اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺪﻗﺖ ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ در ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ.
۱۰

اﻣﺮوز ﺷﻤﺎ ﻫﻤ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺮدﮔﺎن ﻗﻮم ،رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ،ﻣﺮدان اﺳﺮاﺋﯿﻞ

۱۱

ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪان

و زﻧﺎن ﺗﺎن ،ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در اردوﮔﺎه ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮب ﺷﻦ و ﺳﻘﺎء در ﺣﻀﻮر
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ ۱۲ﺗﺎ در ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﻨﺪد،
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮﯾﺪ۱۳ .اﻣﺮوز ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﺑﻪ ﭘﺪران ﺗﺎن ،ﯾﻌﻨ
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪه داد ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻌﻨﻮان ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﯾﺮد و او ﺧﺪای
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ۱۴ .در اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﻪ اﻣﺮوز در ﺣﻀﻮر او اﯾﺴﺘﺎده اﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ،
۱۵ﺑﻠﻪ ﺗﻤﺎم اوﻻدۀ ﺗﺎن ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﻧﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۶ﺑﯿﺎد دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻣﺼﺮ ﭼﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﺮدﯾﻢ و ﭼﻄﻮر از ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ.
۱۷ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻬﺎی ﻣﻨﻔﻮر را ﮐﻪ از ﭼﻮب و ﺳﻨ و از ﻧﻘﺮه و ﻃﻼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن دﯾﺪﯾﺪ۱۸ .ﻣﻤﻦ اﺳﺖ در ﺑﯿﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﺨﺼ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای و ﯾﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ای
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن اﻗﻮام دﯾﺮ
ﺷﺮوع ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ذﻫﻦ ﻫﻤﮥ ﻣﺮد را ﻣﺴﻤﻮم ﻣ ﺳﺎزد۱۹ .ﻫﺮ ﮐﺴ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﺧﻄﺎرﻫﺎ را ﻣ ﺷﻨﻮد ﻓﺮ ﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اداﻣﮥ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺪ ﺧﻮد ﺿﺮری ﻧﻤ ﺑﯿﻨﺪ ،وﻟ اﯾﻦ
را ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺧﻮب و ﺑﺪ را ﯾﺴﺎن ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ۲۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻤ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ آن
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ﺷﺨﺺ را ﺑﺒﺨﺸﺪ ،زﯾﺮا او آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪا را ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮد ﺷﻌﻠﻪ ور ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم
ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻧﺎزل ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻠ
ﻣﺤﻮ ﻣﮐﻨﺪ۲۱ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را از ﺗﻤﺎم ﻗﺒﺎﯾﻞ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺟﺪا ﮐﺮده ﻫﻤﮥ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ او ﻣ آورد.
۲۲ﻧﺴﻠﻬﺎی آﯾﻨﺪه و اوﻻدۀ ﺷﻤﺎ و ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی دوردﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و از ﺳﺮزﻣﯿﻦ
ﺗﺎن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻼﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎﺋ را ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
دﯾﺪ۲۳ .ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺎن ﺷﻮره زار و ﺧﺸ و ﺑ ﻋﻠﻒ و ﻻﻣﺰروع ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و وﺿ
ﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره و اَدﻣﻪ و زِﺑﯿﻢ ﻣﮔﺮدد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮد.

۲۴

ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم اﯾﻨﻬﺎ را دﯾﺪه ﻣ ﭘﺮﺳﻨﺪ» :ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮده

اﺳﺖ؟ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ او ﭼﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟«

۲۵

آﻧﺎه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﻔﺖ» :ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺮدم

ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﺧﺮوج از ﻣﺼﺮ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای اﺟﺪاد ﺷﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻓﺎ
ﻧﺮدﻧﺪ۲۶ .آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻗﺒﻼ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮﺳﺘﺶ آن ﻫﺎ را ﻣﻨ ﮐﺮده ﺑﻮد۲۷ .ﺑﻨﺎﺑﺮان ،آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺿﺪ آن ﻫﺎ
اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮد.
۲۸ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮد آن ﻫﺎ را از اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ رﯾﺸﻪ ﮐﻦ ﺳﺎﺧﺖ و
ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ دﯾﺮی راﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺎل در آﻧﺠﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ«.
۲۹ﺑﻌﻀ اﺳﺮاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﻣﺎ ﻣ داﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد را
ﺑﺮای ﻣﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ آﺷﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺎﻓﺎت ﺗﻮﺑﻪ ﮐﺮدن

۳۰

۱ﺣﺎﻻ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎ

ﻟﻌﻨﺖ را .وﻗﺘ ﻫﻤﮥ اﯾﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ و ﺷﻤﺎ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ آﻧﺠﺎ راﻧﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﯿﺎد ﺑﯿﺎورﯾﺪ ۲و ﺑﺴﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
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ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن اﺣﺎﻣ را ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ از دل و ﺟﺎن ﺑﺠﺎ
آورﯾﺪ۳ .آﻧﻮﻗﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را از اﺳﺎرت آزاد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ رﺣﻢ ﻣﮐﻨﺪ و
ﺷﻤﺎ را ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ اﻗﻮام ﺑﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ دوﺑﺎره ﺟﻤ ﻣﮐﻨﺪ۴ .ﺣﺘ اﮔﺮ در
۵

دورﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ دﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺷﻤﺎ را دوﺑﺎره ﯾﺠﺎ ﻣ ﺳﺎزد .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺷﻤﺎ را
ﺑﺎر دﯾﺮ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﻣ آورد ﺗﺎ آﻧﺮا ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ را
۶

ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺟﺪاد ﺗﺎن ﮐﺎﻣﺮان ﻣ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎ ﻣ اﻓﺰاﯾﺪ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای
ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن دﻟﻬﺎی ﭘﺎک و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را
۷

از دل و ﺟﺎن دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ و در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻫﻤﯿﺸﻪ زﻧﺪﮔ ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن
ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻟﻌﻨﺖ ﻫﺎ را ﺑﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺗﺎن ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﻔ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﮐﻨﻨﺪ
۸

ﻣ آورد .ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره ﻣﻄﯿ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و از اﺣﺎﻣ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ
ﭘﯿﺮوی ﻣﮐﻨﯿﺪ ۹و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ.
ﻓﺮزﻧﺪان زﯾﺎد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﺎ ﻣﮐﻨﺪ و ﮔﻠﻪ و رﻣﻪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ ﺗﺎن را ﻓﺮاوان ﻣ ﺳﺎزد،
زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎر دﯾﺮ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻣ ﺷﻮد ،ﻣﺜﻠﯿﻪ از اﺟﺪاد ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﻮد.
۱۰

ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻃﺎﻋﺖ

ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم دل و ﺟﺎن ﺑﺴﻮی او ﺑﺮﮔﺮدﯾﺪ.
۱۱ﭘﯿﺮوی از اﯾﻦ اﺣﺎﻣ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻞ و از دﺳﺘﺮس ﺗﺎن دور
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ۱۲ .در آﺳﻤﺎن ﻗﺮار ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﭼﻪ ﮐﺴ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮود و آن ﻫﺎ را
ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ و از آن ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟« ۱۳و ﻧﻪ در ﻣﺎورای اﺑﺤﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻮﺋﯿﺪ» :ﮐﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﺤﺮ ﻋﺒﻮر ﮐﺮده آن ﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﯿﺎورد ﺗﺎ ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ
و از آن ﻫﺎ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﻢ؟« ۱۴ﺑﺮﻋﺲ ،اﯾﻦ اﺣﺎم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺑﺮ
ﻟﺒﻬﺎ و در دﻟﻬﺎی ﺗﺎن ﺟﺎ دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔ
۱۵ﻣﻦ اﻣﺮوز زﻧﺪﮔ و ﻧﯿﻮﯾ ،ﻣﺮگ و ﺑﺪﺑﺨﺘ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ام۱۶ .اﮔﺮ از
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اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣ دﻫﻢ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،او را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ،
در راه او ﻗﺪم ﺑﺮدارﯾﺪ و اواﻣﺮ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻓﺮاﯾﺾ او را ﺑﺠﺎ آورﯾﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ
داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺎن اﻓﺰوده ﻣ ﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ وارد ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ.

۱۷

اﻣﺎ اﮔﺮ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧ ﮐﻨﯿﺪ و ﮔﻮش ﻧﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﺑﺮوﯾﺪ و

آن ﻫﺎ را ﺳﺠﺪه ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﭙﺮﺳﺘﯿﺪ،

۱۸

اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﻼم ﻣﮐﻨﻢ ﮐﻪ وﻗﺘ از درﯾﺎی اُردن

ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ و در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ ﻋﻤﺮ ﺗﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮده ﺑﺰودی ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﯾﺪ.
۱۹

ﻣﻦ آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺷﺎﻫﺪ ﻣﮔﯿﺮم ﮐﻪ اﻣﺮوز زﻧﺪﮔ ،ﻣﺮگ ،ﺑﺮﮐﺖ و ﻟﻌﻨﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ

ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ام .ﭘﺲ زﻧﺪﮔ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
۲۰ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن را دوﺳﺖ ﺑﺪارﯾﺪ ،از او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ او وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﯿﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ
او زﻧﺪﮔ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن در آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺗﺎن ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ،
اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻋﻤﺮ ﻃﻮﻻﻧ ﻣ دﻫﺪ«.

ﯾﻮﺷ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﻮﺳ ﻣ ﺷﻮد
۱‐۲ﻣﻮﺳ ﺑﻪ اداﻣﮥ ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ
دارم و ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ رﻫﺒﺮی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻣﻘﺪور ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺮﻋﻼوه ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮد:
۳

»ﺗﻮ از درﯾﺎی اُردن ﻋﺒﻮر ﻧﻤﮐﻨ «.ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺧﻮدش ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣ رود و ﻣﺮدﻣﺎﻧ را ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣ ﺑﺮد و ﺷﻤﺎ ﻣﻠ آن ﻫﺎ
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣ آورﯾﺪ .ﻗﺮار اﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﻮﺷ رﻫﺒﺮی ﺷﻤﺎ را ﺑﺪوش ﻣﮔﯿﺮد۴ .ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻗﻮاﻣ را ﮐﻪ در آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ زﻧﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﯿﺤﻮن و ﻋﻮج ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻣﻮری
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزد ،ﺧﻮد ﺷﺎن را ﻫﻼک و ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﺑﺨﺎک ﯾﺴﺎن ﻣﮐﻨﺪ۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ
آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺳﭙﺎرد و ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻫﺪاﯾﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ام ﺑﺎ آن ﻫﺎ رﻓﺘﺎر
ﮐﻨﯿﺪ۶ .ﻗﻮی و ﺑﺎ ﺟﺮأت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ را در دﻟﻬﺎی ﺗﺎن ﺟﺎی ﻧﺪﻫﯿﺪ ،زﯾﺮا
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﻤﺎ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﮔﺬارد و ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ«.
۷ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺳ ﯾﻮﺷ را اﺣﻀﺎر ﮐﺮده در ﭘﯿﺶ روی ﺗﻤﺎم ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﻪ او ﮔﻔﺖ» :ﻗﻮی و
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دﻟﯿﺮ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﺗﻮ اﯾﻦ ﻗﻮم را ﺑﻪ آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﻣﺎ وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ
رﻫﺒﺮی ﻣﮐﻨ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ را ﻣﺘﺼﺮف ﺷﻮﻧﺪ۸ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺮاه
ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .او ﺗﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﮔﺬارد و ﺗﺮک ﻧﻤﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻧﺘﺮس و ﻫﺮاﺳﺎن ﻣﺒﺎش«.

ﺧﻮاﻧﺪن اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ
۹

آﻧﺎه ﻣﻮﺳ اﺣﺎم ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺎﻫﻨﺎن ﻻوی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﻗﻮم داد

۱۰

و ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮﻣﻮد» :در ﺧﺘﻢ ﻫﺮ

ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ،ﯾﻌﻨ در ﺳﺎﻟ ﮐﻪ ﻗﺮﺿﻬﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻨﺎم ﻋﯿﺪ ﺳﺎﯾﺒﺎﻧﻬﺎ و

۱۱

در وﻗﺘ

ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در ﺣﻀﻮر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن در ﺟﺎﺋ ﮐﻪ او ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺒﺎدﺗﺎه ﺧﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮐﻨﺪ ،ﺟﻤ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات را ﺑﺮای ﺷﺎن ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ۱۲ ،ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدان ،زﻧﺎن،
ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﯿﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ ،اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و ﯾﺎد
ﺑﯿﺮﻧﺪ .از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و از اواﻣﺮ او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ۱۳ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان
ﺷﺎن ﮐﻪ در ﺑﺎرۀ اﯾﻦ اﺣﺎم آﺷﻨﺎﺋ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎد ﺑﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ در آن
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ و او را اﺣﺘﺮام ﮐﻨﻨﺪ«.

آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺪاﯾﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ
۱۴ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :وﻗﺖ ﻣﺮﮔﺖ ﻧﺰدﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﻮﺷ را ﺑﻄﻠﺐ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت ﺑﯿﺎور ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﺪﻫﻢ «.ﭘﺲ ﻣﻮﺳ و ﯾﻮﺷ ﺑﻪ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت رﻓﺘﻨﺪ.
۱۵ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺳﺘﻮن اﺑﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ دروازۀ ﺧﯿﻤﮥ ﻋﺒﺎدت اﯾﺴﺘﺎد.
۱۶ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺰودی ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺖ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪی .ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺗﻮ اﯾﻦ ﻣﺮدم در
ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣ روﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎن ﻏﯿﺮ را ﻣ ﭘﺮﺳﺘﻨﺪ ،ﻣﺮا از ﯾﺎد ﻣ ﺑﺮﻧﺪ
و ﭘﯿﻤﺎﻧ را ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ام ﻣ ﺷﻨﻨﺪ۱۷ .آﻧﻮﻗﺖ آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﻪ آن ﻫﺎ ﺷﻌﻠﻪ ور
ﺷﺪه آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻢ ،روی ﺧﻮد را از آن ﻫﺎ ﻣ ﭘﻮﺷﺎﻧﻢ ﺗﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع
ﻣﺼﯿﺒﺖ را ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﺎن ﻣ آورم .ﺗﺎ آﻧﻪ ﺑﻮﯾﻨﺪ» :اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﭼﺮا ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ آﻣﺪ؟ ﺑﺨﺎﻃﺮی
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ﮐﻪ ﺧﺪای ﻣﺎ در ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ۱۸ «.و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺮارت ﺷﺎن و اﯾﻨﻪ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ را
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ،روی ﺧﻮد را از اﯾﺸﺎن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﮐﻨﻢ.
۱۹

ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﺑﻨﻮﯾﺲ و ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﺪه ﺗﺎ از ﻃﺮف ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ،

۲۰

زﯾﺮا ﻗﺮارﯾﻪ ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺷﺎن وﻋﺪه دادم آن ﻫﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن ﺷﯿﺮ و ﻋﺴﻞ

ﺟﺎری اﺳﺖ آوردم .آن ﻫﺎ ﺧﻮردﻧﺪ ﺗﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺮ و ﭼﺎق ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎه ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن دﯾﺮ
ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﭘﯿﻤﺎن ﻣﺮا ﺷﺴﺘﻨﺪ۲۱ .وﻗﺘ اﯾﻦ ﺑﻼﻫﺎ ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﻧﺎزل
ﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺮود ﺷﺎﻫﺪ روزﮔﺎر ﻣﺤﻨﺖ ﺑﺎر ﺷﺎن ﺑﻮده از ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﻧﻘﻞ ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا از
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ،ﭘﯿﺶ از آﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﺮﺳﻨﺪ ،از اﻓﺎر و ﺧﯿﺎﻻت ﺷﺎن آﮔﺎﻫﻢ«.
۲۲در ﻫﻤﺎن روز ﻣﻮﺳ اﯾﻦ ﺳﺮود را ﻧﻮﺷﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺎد داد.
۲۳

ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﯾﻮﺷ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻗﻮی و دﻟﯿﺮ ﺑﺎش ،زﯾﺮا ﺗﻮ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ

ﻣﻮﻋﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﮐﻨ و ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺗﻮ ﻣ ﺑﺎﺷﻢ«.
۲۴ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﻮﺳ از ﻧﻮﺷﺘﻦ اﺣﺎﻣ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻓﺎرغ ﺷﺪ۲۵ ،ﺑﻪ
ﻻوﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻤﻞ ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺖ»۲۶ :اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻌﺖ را
ﺑﯿﺮﯾﺪ و در ﮐﻨﺎر ﺻﻨﺪوق ﭘﯿﻤﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺧﺪای ﺗﺎن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻮﺷﺪاری ﺑﺮای ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺑﺎﺷﺪ۲۷ .زﯾﺮا ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﭼﻘﺪر ﻣﺘﻤﺮد و ﺳﺮﮐﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﻦ
ﻫﻨﻮز زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮﮐﺸ ﻣﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺲ وﻗﺘ ﮐﻪ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﺟﻬﺎن
ﺑﺮوم ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد۲۸ .ﺣﺎﻻ ﺗﻤﺎم رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان و رﻫﺒﺮان ﻗﻮم را ﺟﻤ ﮐﻦ ﺗﺎ
اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﻮﯾﻢ و آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ را ﺑﺮ آن ﻫﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﯿﺮم۲۹ .ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ
ﻣ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﻦ ﻓﺎﺳﺪ و ﮔﻤﺮاه ﻣ ﺷﻮﯾﺪ و از اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ام ﭘﯿﺮوی
ﻧﻤﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم دﭼﺎر ﺳﺨﺘ و ﻣﺸﻼت ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎرﻫﺎﺋ ﻣﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
در ﻧﻈﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ زﺷﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺗﺎن او را ﺧﺸﻤﯿﻦ ﻣ ﺳﺎزﯾﺪ«.
۳۰ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ﮐﻠﻤﺎت اﯾﻦ ﺳﺮود را در ﺣﺎﻟﯿﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﮔﻮش ﻣ دادﻧﺪ ،از
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ﺳﺮ ﺗﺎ آﺧﺮ ﺑﺮای ﺷﺎن ﺧﻮاﻧﺪ:

ﺳﺮود ﻣﻮﺳ

۳۲

»۱ای آﺳﻤﺎن ﻫﺎ ﺳﺨﻨﺎن ﻣﺮا ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ؛ ای زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺮف ﻣﻦ ﮔﻮش ﺑﺪه.

۲

ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺑﺎران ﻣ ﺑﺎرد ،ﮐﻼم ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻨﻢ ،ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﺮات ﻧﺮم ﺑﺎران ﺑﺮ
۳

ﺳﺒﺰه و ﺑﺴﺎن ﺑﺎرش ﺑﺮ ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺗﺎزه ﻓﺮو ﻣ رﯾﺰد .زﯾﺮا ﻣﻦ ﻧﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻣ ﺳﺘﺎﯾﻢ.
ﻋﻈﻤﺖ او را ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
۴

او ﺻﺨﺮه اﺳﺖ و اﻋﻤﺎﻟﺶ ﮐﺎﻣﻞ .ﻫﻤﮥ راه ﻫﺎی او اﻧﺼﺎف اﺳﺖ .ﺧﺪای ﺑﺎوﻓﺎ و
۵

ﻣﺒﺮا از ﻇﻠﻢ .او ﻋﺎدل و راﺳﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺮدم ﻧﺎﺧﻠﻒ ،دﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪان او
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻫﻤ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻨ او ﺷﺪه ﮐﺠﺮو و ﺳﺮﮐﺶ اﻧﺪ۶ .ای ﻗﻮم اﺣﻤﻖ و
ﻧﺎدان! آﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻼﻓ ﺧﻮﺑ ﻫﺎی او را ﻣﮐﻨﯿﺪ؟ آﯾﺎ او ﭘﺪر و آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺷﻤﺎ
ﻧﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ او ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و ﻗﻮﻣ از ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺖ؟
۷اﯾﺎم ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﯿﺎد آورﯾﺪ .ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﺪ و از ﭘﺪران ﺗﺎن ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﺑﺪﻫﻨﺪ .از رﯾﺶ ﺳﻔﯿﺪان ﺳﻮال ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﻮﯾﻨﺪ۸ .ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل
ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻗﻮم را داد و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺪام آن ﻫﺎ ﺟﺎﺋ ﺑﺮای زﻧﺪﮔ ﺑﺨﺸﯿﺪ و ﺳﺮﺣﺪات
۹

آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﯾﻌﻘﻮب را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ﺗﺎ
ﻗﻮم ﺧﺎص او ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۰او ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را در ﺑﯿﺎﺑﺎن و در ﺻﺤﺮای ﺧﺸ و ﺳﻮزان ﺳﺮﮔﺮدان ﯾﺎﻓﺖ .او
ﻣﺜﻞ ﻣﺮدﻣ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد از آن ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را ﭘﻨﺎه داد.
۱۱ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻮﭼﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﻨﺮ ﭘﺮواز را ﯾﺎد ﻣ دﻫﺪ و ﺑﺎﻟﻬﺎی ﺧﻮد
را ﺑﺎز ﻣﮐﻨﺪ ﺗﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﺷﻬﭙﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮدارد و ﺑﺠﺎی اﻣﻨ ﺑﺒﺮد۱۲ .ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺧﻮدش آن ﻫﺎ را ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﺮد و ﺧﺪای دﯾﺮی ﺑﺎ او ﻧﺒﻮد.
۱۳او آن ﻫﺎ را ﺑﺮ ﻓﺮاز ﮐﻮﻫﻬﺎ ﺟﺎی داد .ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت زﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﮐﺮد .از
ﺑﯿﻦ ﺻﺨﺮه ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﺴﻞ داد و از ﺑﯿﻦ ﺳﻨ ﺧﺎرا روﻏﻦ۱۴ .ﻣﺴﮥ ﮔﺎو و ﺷﯿﺮ
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ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ را ﺑﺎ ﭼﺮﺑ ﺑﺮه و ﻗﻮچ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﮔﺎوﻫﺎی ﺑﺎﺷﺎﻧ و رﻣﮥ ﺑﺰ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
ﻋﻄﺎ ﮐﺮد .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﻨﺪم و ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮاب اﻧﻮر را ﺑﻪ آن ﻫﺎ داد.
۱۵اﻣﺎ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺳﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﻤﺮد ﮐﺮدﻧﺪ .آن ﻫﺎ ﭼﺎق ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ و
ﺧﺪاﺋ را ﮐﻪ ﺧﺎﻟﻖ آن ﻫﺎ اﺳﺖ ﺗﺮک ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺻﺨﺮۀ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺣﻘﯿﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ.
۱۶

ﺑﺎ ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘ ﺧﻮد ﻏﻀﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﺧﻮد او را

ﺑﺨﺸﻢ آوردﻧﺪ.

۱۷

ﺑﺮای ﺑﺘﻬﺎﺋ ﮐﻪ ﺧﺪای واﻗﻌ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻮی ﮐﻪ اﺟﺪاد

ﺷﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺪاﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ آن ﻫﺎ را ﻧﭙﺮﺳﺘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻗﺮﺑﺎﻧ
ﮐﺮدﻧﺪ.

۱۸

ﺑﻪ ﺻﺨﺮه ای ﮐﻪ ﺗﻮ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﻮد ،اﻋﺘﻨﺎ ﻧﻨﻤﻮدی و ﺧﺪای آﻓﺮﯾﻨﻨﺪۀ ﺧﻮد را

ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدی.
۱۹

وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را دﯾﺪ ﺧﺸﻤﯿﻦ ﺷﺪ و ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺧﻮد را ﺗﺮک

ﮐﺮد۲۰ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ آن ﻫﺎ را ﺗﺮک ﻣﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ آن ﻫﺎ ﭼﻪ
ﻣ ﺷﻮد ،زﯾﺮا آن ﻫﺎ ﻣﺮدم ﺳﺮﮐﺶ و ﺧﯿﺎﻧﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ۲۱ .آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﺪاﯾﺎن
دﯾﺮ ﮐﻪ اﺻﻼ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻏﯿﺮت ﻣﺮا ﺑﺮاﻧﯿﺨﺘﻨﺪ و ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﺸﻢ آوردﻧﺪ .ﭘﺲ ﻣﻦ
ﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﻮام ﺑ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﻢ ﺗﺎ ﺧﺸﻢ و ﺣﺴﺎدت آن ﻫﺎ را
ﺑﺮاﻧﯿﺰم.

۲۲

آﺗﺶ ﺧﺸﻢ ﻣﻦ ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ اﻋﻤﺎق زﻣﯿﻦ ﻓﺮو ﻣ رود ،زﻣﯿﻦ و ﻫﻤﻪ

ﭼﯿﺰﻫﺎﺋ را ﮐﻪ در آن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻮﻫﻬﺎ را از ﺑﯿ ﻣ ﺳﻮزاﻧﺪ.
۲۳

آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﻣﮐﻨﻢ و ﻫﺪف ﺗﯿﺮﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣ دﻫﻢ.

۲۴از ﮔﺮﺳﻨ ﺑﺠﺎن ﻣ آﯾﻨﺪ ،در ﺗﺐ ﻣ ﺳﻮزﻧﺪ و ﺑﺎ ﻣﺮض ﻣﻬﻠ ﻫﻼک ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.
آن ﻫﺎ را در ﭼﻨ ﺣﯿﻮاﻧﺎت درﻧﺪه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣ ﺳﺎزم و ﻣﺎرﻫﺎی ﺳﻤ را ﻣ ﻓﺮﺳﺘﻢ ﺗﺎ
آن ﻫﺎ را ﺑﺰﻧﺪ۲۵ .در ﺑﯿﺮون ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﺣﺸﺖ
ﻣ اﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮان ﺟﻮان ،ﮐﻮدﮐﺎن و ﭘﯿﺮان ﯾﺴﺎن از ﺑﯿﻦ ﻣ روﻧﺪ.
۲۶ﻣ ﺧﻮاﺳﺘﻢ آن ﻫﺎ را ﭘﺮاﮔﻨﺪه ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮه ای از آن ﻫﺎ در ﺿﻤﯿﺮ ﮐﺴ ﺑﺎﻗ ﻧﻤﺎﻧﺪ.
۲۷اﻣﺎ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن از روی ﮐﯿﻨﻪ و ﺳﻮءﺗﻔﺎﻫﻢ ﺑﻮﯾﻨﺪ :ﻣﺎ ﺑﺎ زور ﺑﺎزوی ﺧﻮد
ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﯾﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﺪاوﻧﺪ«.
۲۸اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾ ﻗﻮم ﻧﺎدان و ﻧﺎﻓﻬﻢ اﺳﺖ۲۹ .اﮔﺮ آن ﻫﺎ ﻋﻘﻞ ﻣ داﺷﺘﻨﺪ ﻣ داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
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ﭼﺮا ﺷﺴﺖ ﺧﻮرده اﻧﺪ۳۰ .ﭼﺮا ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎن از دﺳﺖ ﯾ ﻧﻔﺮ و ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺎن
از دﺳﺖ دو ﻧﻔﺮ ﺷﺴﺖ ﺧﻮردﻧﺪ؟ ﺑﺨﺎﻃﺮﯾﻪ ﺧﺪای ﺗﻮاﻧﺎی ﺷﺎن آن ﻫﺎ را ﺗﺮک
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ دﺷﻤﻦ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﻮد۳۱ .ﺣﺘ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن
ﻣ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ﺧﻮد ﺷﺎن ﻣﺜﻞ ﺧﺪای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

۳۲

دﺷﻤﻨﺎن ﺷﺎن

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم ﺳﺪوم و ﻋﻤﻮره ﻓﺎﺳﺪ اﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎک ﻫﺎﺋ ﻣ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻮر ﺗﻠ و
زﻫﺮﻧﺎک ﺑﺎر ﻣ آورﻧﺪ

۳۳

و ﻣﺜﻞ ﺷﺮاﺑ اﺳﺖ ﮐﻪ از زﻫﺮ ﻣﻬﻠ ﻣﺎر و اژدﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ

آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۳۴

ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣ داﻧﺪ ﮐﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﭼﻪ ﮐﺮده اﻧﺪ .او ﺑﻪ ﻣﻮﻗ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰای اﻋﻤﺎل ﺷﺎن

ﻣ رﺳﺎﻧﺪ۳۵ .ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮔﯿﺮد و آن ﻫﺎ را ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ .ﺑﺰودی آن ﻫﺎ
ﺳﻘﻮط ﻣﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا روز ﻫﻼﮐﺖ ﺷﺎن ﻧﺰدﯾ اﺳﺖ.

۳۶

اﻣﺎ وﻗﺘ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ

ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﺑﯿﭽﺎره ﺷﺪه و از ﻏﻼم و آزاد ﮐﺴ ﻧﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،آن ﻫﺎ را ﻧﺠﺎت
ﻣ ﺑﺨﺸﺪ و ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد رﺣﻢ ﻣﮐﻨﺪ۳۷ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺠﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
آن ﺧﺪاﯾﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﭘﻨﺎه ﻣ ﺑﺮدﯾﺪ؟ ۳۸ﺑﺎ ﭼﺮﺑ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی ﺧﻮد آن ﻫﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﻣﮐﺮدﯾﺪ و ﺷﺮاب ﺑﺮای ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻣ دادﯾﺪ .ﺣﺎﻻ ﺑﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﮐﻤ ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﻨﺎه ﺑﺪﻫﻨﺪ.
۳۹ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻢ و ﺑﻐﯿﺮ از ﻣﻦ ﺧﺪای دﯾﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻦ
ﻣ ﻣﯿﺮاﻧﻢ و زﻧﺪه ﻣ ﺳﺎزم .ﻣﺠﺮوح ﻣﮐﻨﻢ و ﺷﻔﺎ ﻣ ﺑﺨﺸﻢ .ﮐﺴ ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﺪ از دﺳﺖ
ﻣﻦ رﻫﺎﺋ ﯾﺎﺑﺪ۴۰ .دﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺴﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﻣﮐﻨﻢ و ﻣﮔﻮﯾﻢ :ﻣﻦ ﮐﻪ ﺗﺎ اﺑﺪ
زﻧﺪه ﻫﺴﺘﻢ۴۱ ،ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮاق ﺧﻮد را ﺗﯿﺰ ﮐﺮده از دﺷﻤﻨﺎن ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮐﻨﻢ و اﻧﺘﻘﺎم
ﻣﮔﯿﺮم .ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از ﻣﻦ ﻧﻔﺮت ﻣﮐﻨﻨﺪ ﺟﺰا ﻣ دﻫﻢ۴۲ .ﺗﯿﺮﻫﺎی ﻣﻦ ﻏﺮق در
ﺧﻮن دﺷﻤﻨﺎن ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﺪن ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن را ﻣ درد .ﻫﯿ ﮐﺴ را اﻣﺎن
ﻧﻤ دﻫﻢ .ﺣﺘ زﺧﻤ ﺷﺪﮔﺎن و اﺳﯿﺮان ﺑﺎ دم ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﻦ ﮐﺸﺘﻪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﺮﻫﺎی
رﻫﺒﺮان ﺷﺎن آﻏﺸﺘﻪ ﺑﺨﻮن ﻣﮔﺮدﻧﺪ«.
۴۳ای ﻣﻠﻞ ﺟﻬﺎن ،در ﺧﻮﺷ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ او ﺷﺮﯾ ﺷﻮﯾﺪ و ﻫﻤﮥ ﺗﺎن او را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا او ﻗﺎﺗﻠﯿﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﻣﮐﺸﺪ و از دﺷﻤﻨﺎن ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎم ﻣﮔﯿﺮد.
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ﮐﺴﺎﻧ را ﮐﻪ از او ﻧﻔﺮت دارﻧﺪ ،ﺟﺰا ﻣ دﻫﺪ و زﻣﯿﻦ و ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را از ﮔﻨﺎه
ﭘﺎک ﻣ ﺳﺎزد«.
۴۴‐۴۵

ﺑﻌﺪ از آﻧﻪ ﻣﻮﺳ و ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺳﺮود را ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺮای ﻗﻮم

اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ،

۴۶

ﻣﻮﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﮔﻔﺖ» :ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺪﻗﺖ ﺗﻮﺟﻪ

ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺗﺎن دﺳﺘﻮر ﺑﺪﻫﯿﺪ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ اﺣﺎم ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﻨﺪ۴۷ .زﯾﺮا اﯾﻦ
اﺣﺎم ﺑﺎارزش و ﺣﯿﺎت ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .از آن ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ در آن ﻃﺮف
درﯾﺎی اُردن اﺳﺖ و ﺑﻪ زودی آن را ﻣﺘﺼﺮف ﻣ ﺷﻮﯾﺪ ،ﺳﺎﻟﻬﺎی زﯾﺎدی در آن زﻧﺪﮔ
ﮐﻨﯿﺪ«.

ﭘﯿﺸﻮﺋ ﻣﺮگ ﻣﻮﺳ
۴۸

در ﻫﻤﺎن روز ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد:

۴۹

»ﺑﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻋﺒﺎرﯾﻢ واﻗ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮآب

در آن ﻃﺮف ارﯾﺤﺎ ﺑﺮو و ﺑﻪ ﺳﺮ ﮐﻮه ﻧﺒﻮ ﺑﺎﻻ ﺷﻮ .از آﻧﺠﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ دﻫﻢ ﺑﺒﯿﻦ۵۰ .ﺑﻌﺪ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﺎن ﮐﻮه ﻣ ﻣﯿﺮی و ﺑﺎ ﭘﺪراﻧﺖ ﻣ ﭘﯿﻮﻧﺪی،
ﻣﺜﻠﯿﻪ ﺑﺮادرت ،ﻫﺎرون ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮه ﻫﻮر ﻓﻮت ﮐﺮد و ﺑﺎ اﺟﺪاد ﺧﻮد ﭘﯿﻮﺳﺖ۵۱ .زﯾﺮا ﻫﺮدوی
ﺗﺎن در ﺣﻀﻮر ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮥ ﻣﺮﯾﺒﮥ ﻗﺎدِش واﻗ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺳﯿﻦ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺮا ﻧﺎه
ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ۵۲ .آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣ دﻫﻢ از دور ﻣ ﺑﯿﻨ ،اﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ در آﻧﺠﺎ ﭘﺎ
ﻧﻤﮔﺬاری«.

ﻣﻮﺳ ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣ دﻫﺪ

۳۳

۱ﻣﻮﺳ ،ﻣﺮد ﺧﺪا ﭘﯿﺶ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﮐﺖ داد:

»۲ﺧﺪاوﻧﺪ از ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ آﻣﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻓﺘﺎب از ﮐﻮه ﺳﻌﯿﺮ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد و از ﮐﻮه
ﻓﺎران درﺧﺸﯿﺪ .ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﻤﺮاه او ﺑﻮدﻧﺪ و آﺗﺸ ﻣﺸﺘﻌﻞ در دﺳﺖ راﺳﺖ
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او۳ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﻮم ﺑﺮﮔﺰﯾﺪۀ ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد .از ﮐﺴﺎﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﮐﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﭘﺎﻫﺎی او ﻣ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و از ﮐﻼﻣﺶ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ۴ .از
اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﻣﻮﺳ ﺑﺮای ﻣﺎ داد اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﻨﯿﻢ و آن ﻫﺎ را ﻣﺜﻞ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪ ای ﻧﺎه
۵

ﻣ دارﯾﻢ .وﻗﺘ ﻗﺒﺎﯾﻞ و رﻫﺒﺮان ﻗﻮم اﺟﺘﻤﺎع ﮐﺮدﻧﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ«.
۶

ﻣﻮﺳ در ﺑﺎرۀ ﻗﺒﯿﻠﮥ رؤﺑﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :رؤﺑﯿﻦ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﯿﺮد و ﺗﻌﺪاد ﺷﺎن ﮐﻢ

ﻧﺸﻮد«.
۷

در ﺑﺎرۀ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻬﻮدا ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻧﺎﻟﻪ و زاری ﯾﻬﻮدا را ﺑﺸﻨﻮ! او را ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ

ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﮔﺮدان و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﺑﻪ او ﮐﻤ ﮐﻦ ﺗﺎ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
۸

در ﻣﻮرد ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻻوی ﮔﻔﺖ» :ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،اورﯾﻢ و ﺗُﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن

وﻓﺎدارت ﺳﭙﺮدی .ﺗﻮ آن ﻫﺎ را در ﻣﺴﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدی و در ﮐﻨﺎر ﭼﺸﻤﮥ ﻣﺮﯾﺒﻪ
آزﻣﻮدی۹ .آن ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر ،ﺑﺮادر و ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد ﺗﺮا دوﺳﺖ دارﻧﺪ .از
اﺣﺎم ﺗﻮ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﺗﻮ وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ۱۰ .اﺣﺎم ﺗﺮا ﺑﻪ ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻣ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﺎه ﺗﻮ ﺧﻮﺷﺒﻮﺋ دود ﻣﮐﻨﻨﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۱۱

ای ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎل و داراﺋ ﺷﺎن ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪه و ﺧﺪﻣﺖ آن ﻫﺎ را ﻗﺒﻮل

ﻓﺮﻣﺎ .ﮐﻤﺮ ﺑﺪﺧﻮاﻫﺎن ﺷﺎن را ﺑﺸﻦ ﺗﺎ دﯾﺮ ﺑﺮﻧﺨﯿﺰﻧﺪ«.
۱۲

در ﺑﺎرۀ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :او ﺣﺒﯿﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و در ﭘﻨﺎه او ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮد.

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم روز او را اﺣﺎﻃﻪ ﻣﮐﻨﺪ و از ﻫﺮ ﺧﻄﺮی ﺣﻔﻈﺶ ﻣ ﻧﻤﺎﯾﺪ«.
۱۳در ﺑﺎرۀ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﯾﻮﺳﻒ ﮔﻔﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﺎن را ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﺑﺎ ﺑﺎران
آﺳﻤﺎن و آب ﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﺳﺮﺳﺒﺰ۱۴ ،ﺑﺎ ﻣﯿﻮه ﻫﺎﺋ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﻣ روﯾﻨﺪ و
ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوان در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻏﻨ ﮔﺮدد۱۵ .ﮐﻮﻫﻬﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﺷﺎن ﭘﺮ از درﺧﺘﺎن
ﻣﯿﻮه ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﭙﻪ ﻫﺎی اﺑﺪی آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺛﻤﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ۱۶ .زﻣﯿﻦ ﺷﺎن از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان
ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ در ﺑﻮﺗﮥ ﻓﺮوزان ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ از آن ﻫﺎ ﺧﻮﺷﻨﻮد ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل ﯾﻮﺳﻒ ﺑﺎد ،ﯾﻌﻨ ﮐﺴ ﮐﻪ ﺳﺮﮐﺮدۀ ﺑﺮادران ﺧﻮد ﺑﻮد.
۱۷ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺮو و ﻗﻮت ﯾ ﮔﺎو را دارد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎو وﺣﺸ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﻬﺎی ﺧﻮد ﻫﻤﮥ
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اﻗﻮام را ﻣ زﻧﺪ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﺟﻬﺎن ﻣ راﻧﺪ .ده ﻫﺎ ﻫﺰار اﻓﺮاﯾﻢ و ﻫﺰارﻫﺎ ﻣﻨَﺴ ﻣﺜﻞ
او ﺑﺎﺷﻨﺪ!«
۱۸در ﺑﺎرۀ زﺑﻮﻟﻮن و اﯾﺴﺴﺎر اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ» :زﺑﻮﻟﻮن ﺳﻔﺮﻫﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺷ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻮ ای اﯾﺴﺴﺎر در ﺧﯿﻤﻪ ات ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺑﺎﺷ.

۱۹

آن ﻫﺎ اﻗﻮام

ﺑﯿﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﮐﻮه ﺧﻮد دﻋﻮت ﻣﮐﻨﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﻫﺎی راﺳﺘﯿﻦ را ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﻣ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﺛﺮوت ﺧﻮد را از ﺑﺤﺮ و ﮔﻨﺠﻬﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ را از رﯾ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣ آورﻧﺪ«.
۲۰

در ﻣﻮرد ﻗﺒﯿﻠﮥ ﺟﺎد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﮐﺴ ﮐﻪ ﺟﺎد را وﺳﯿ ﻣ ﺳﺎزد.

او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮی اﺳﺖ درﻧﺪه و ﻗﻮی ﮐﻪ ﺑﺎزو و ﻓﺮق را ﻣ درد۲۱ .او ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
زﻣﯿﻦ را ﺑﺮای ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .آن ﺣﺼﻪ ای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮد ،ﺑﻪ او داده
ﺷﺪ .وﻗﺘ رﻫﺒﺮان اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﯾﺠﺎ ﺟﻤ ﺷﺪﻧﺪ ،اﺣﺎم و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﺠﺎ
آوردﻧﺪ«.
۲۲در ﺑﺎرۀ ﻗﺒﯿﻠﮥ دان ﮔﻔﺖ» :دان ﻣﺜﻞ ﺷﯿﺮ ﺑﭽﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﺷﺎن ﻣ ﺟﻬﺪ«.
۲۳

در ﻣﻮرد ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻧﻔﺘﺎﻟ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ» :ای ﻧﻔﺘﺎﻟ ،از ﺑﺮﮐﺎت ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮﺧﻮردار

ﺷﻮی ﺷﺮق و ﻏﺮب ﻧﺼﯿﺐ ﺗﻮ ﺑﺎد!«
۲۴در ﺑﺎرۀ ﻗﺒﯿﻠﮥ اَﺷﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :اَﺷﯿﺮ از ﻫﻤﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﺑﯿﻦ
ﺑﺮادران ﻋﺰﯾﺰ و ﻣﺤﺒﻮب ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﺮزﻣﯿﻨﺶ ﭘﺮ از درﺧﺘﺎن زﯾﺘﻮن ﮔﺮدد.

۲۵

ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ

ﺑﺎ دروازه ﻫﺎی آﻫﻨﯿﻦ ﻣﺤﻔﻮظ و ﻣﺼﺌﻮن ﺑﺎد و ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻗﻮی و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
ﺑﺎﺷﺪ«.
»۲۶ای ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺧﺪای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﻞ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺪارد .ﺑﺮای ﮐﻤ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺷﻮﮐﺖ و
ﺟﻼل ﺑﺮ اﺑﺮ ﻫﺎی آﺳﻤﺎن ﻣ ﺧﺮاﻣﺪ۲۷ .ﺧﺪای ﺟﺎوﯾﺪان ﭘﻨﺎﻫﺎه ﺗﻮ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺑﺎزوی
اﺑﺪی ﺧﻮد ﺗﺮا ﻧﺎه ﻣ دارد ،دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ را از ﺳﺮ راﻫﺖ ﻣ راﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ» :آن ﻫﺎ را
ﻫﻼک ﮐﻦ!« ۲۸ﭘﺲ ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ در آﺳﺎﯾﺶ ﺑﺴﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .ﺳﺮزﻣﯿﻦ آن ﻫﺎ ﭘﺮ از ﻏﻠﻪ
و ﺷﺮاب و ﺑﺎ ﺑﺎرانِ آﺳﻤﺎن ﺳﯿﺮاب ﻣ ﺷﻮد۲۹ .ﺧﻮﺷﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻮ ای اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺗﻮ ﻗﻮم
ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﺴﺘ و ﻫﯿ ﻗﻮﻣ ﻣﺜﻞ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺳﭙﺮ و ﻧﺎﺻﺮ ﺗﻮ
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اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺗﻮ ﻇﻔﺮ ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .دﺷﻤﻨﺎﻧﺖ ﻣﻄﯿ ﺗﻮ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻮ آن ﻫﺎ
را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﮐﻨ«.

وﻓﺎت ﻣﻮﺳ

۳۴

۱

آﻧﺎه ﻣﻮﺳ از دﺷﺘﻬﺎی ﻣﻮآب ﺑﻪ ﻗﻠﮥ ﻓﺴﺠﻪ در ﮐﻮه ﻧﺒﻮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﯾﺤﺎ اﺳﺖ،
۲

رﻓﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮﻋﻮد را از ﺟﻠﻌﺎد ﺗﺎ دان ،ﻫﻤﮥ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻧﻔﺘﺎﻟ ،ﻧﻮاﺣ
۳

ﻣﺮﺑﻮط ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮاﯾﻢ ،ﻣﻨَﺴ و ﯾﻬﻮدا ﺗﺎ ﺑﺤﺮ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ ،ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑ ﯾﻬﻮدا و ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺣﮥ
۴

درۀ ارﯾﺤﺎ )ﺷﻬﺮ درﺧﺘﺎن ﺧﺮﻣﺎ( ﺗﺎ ﺻﻮﻏﺮ ،ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن داد .ﺑﻌﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ ﻓﺮﻣﻮد:
»اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب وﻋﺪه داده ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺑﻪ
اوﻻدۀ ﺷﺎن ﻣ دﻫﻢ .ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ اﺟﺎزه دادم ﮐﻪ آن را ﺑﭽﺸﻤﺖ ﺑﺒﯿﻨ ،اﻣﺎ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﻧﻤ روی«.
۵

ﭘﺲ ﻣﻮﺳ ،ﺧﺪﻣﺘﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد ،در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮآب وﻓﺎت
۶

ﯾﺎﻓﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ او را در دره ای ،در ﻧﺰدﯾ ﺑﯿﺖ ﻓﻌﻮر در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﻮآب دﻓﻦ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻫﯿ ﮐﺴ ﻧﻤ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﺮ او در ﮐﺠﺎ اﺳﺖ۷ .ﻣﻮﺳ در ﺳﻦ ﯾﺼﺪ و ﺑﯿﺴﺖ
ﺳﺎﻟ درﮔﺬﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد آن ﻫﻨﻮز ﻗﻮی و ﭼﺸﻤﺎﻧﺶ ﺑﺨﻮﺑ ﻣ دﯾﺪ۸ .ﻣﺮدم اﺳﺮاﺋﯿﻞ
ﻣﺪت ﺳ روز در دﺷﺘﻬﺎی ﻣﻮآب ﺑﺮای او ﻣﺎﺗﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
۹ﯾﻮﺷ ،ﭘﺴﺮ ﻧﻮن ﭘﺮ از روح ﺣﻤﺖ ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﻮﺳ دﺳﺘﻬﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮ او ﻧﻬﺎده ﺑﻮد و
ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ از او اﻃﺎﻋﺖ ﻣﮐﺮدﻧﺪ و از اﺣﺎﻣ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳ داده ﺑﻮد ﭘﯿﺮوی
ﻣ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
۱۰در اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻫﯿﭽﺎﻫ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻣﺜﻞ ﻣﻮﺳ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ روﺑﺮو ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ۱۱ .ﻣﻮﺳ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻌﺠﺰات ﺑﺰرﮔ در ﺣﻀﻮر ﻓﺮﻋﻮن و ﻣﺄﻣﻮرﯾﻨﺶ و
ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ،در ﻣﺼﺮ ﻧﺸﺎن داد۱۲ .ﻫﯿ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮی ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺳ ﻗﺪرت و
ﻣﻌﺠﺰات ﻋﻈﯿﻤ را در ﺣﻀﻮر ﻗﻮم اﺳﺮاﺋﯿﻞ اﺟﺮاء ﮐﻨﺪ.
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